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 רעדיינש רעטפושיּכרַאֿפ רעד םכילע-םולש





 םכילע:םולש

 רעדיינש רעטפושיּכראפ רעד

 טצוּפַאב ןוא סקנּפ ןטלַא ןַא ןופ ןעמונעגסיֹורַא

 ןעב :ןעגנונעכייצ

 גַאלרַאפ-ץרּפ .ל .י ,םכילע-םולש תיב

 1981 א"ימשת ,ביבא:לת



 ןופ ףליהטימ רעד טימ ןבעגעגסיורא

 ץיבוניבר עשוהי שייע תונמאלו תורפסל ביבא:לת ןרק
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 א"משת ,םכילע-םולש תיבל תורומש תויוכזה לכ

 ססקעתפמ+ סע 8611 5021סזנ- /416100610/) 1

 1110466 ומ 61

 03-796546 .לט ,סוֿפד יתוריש ,י'ראפי'י :םוליצ-רדס

 03:659596 .לט ,א"ת ,''םאר,, סוֿפד :הסֿפדה



 רעטײלגַאב ןייז ןוא רעדיינש רעטפושיּכראפ רעד

 ןעמָאנ ןרעטנוא טכעלטנפערַאֿפ טשרע וצ םכילע-םולש טָאה גנולייצרעד יד

 לטיט םעד רע טָאה ,עגַאלפיוא רעטייווצ רעד ןיא ,רעטעּפש ''...קע ןַא ןָא השעמ ַא,,

 טָאה רע .י"רעדיינש רעטּפושיּכרַאּפ רעד ,, גנולייצרעד יד ןפורעגנָא ןוא טרעדנעעג

 םעד ןעמונעגסױרַא ,גנולייצועד רעד ןופ סולש םעד טרעדנעעג ךיוא לָאמ וצ

 .גָאליּפע ןצרוק ַא סולשּפָא ןַא וו טדיפעגניירַא ןוא ,לטיּפַאק ןטצעל

 ןעגנולייצרעד עטסנעש יד ןופ ענייא זיא ''רעדיינש רעטפושיּכרַאֿפ רעד,,

 ןקידלרעּפ ךעלמיטנגייא םעד טימ טמעטָא הרוש רעדעי ןופ םגה .סמכילע-םולש

 ןופ לקניװ טיירב ַא סורַא טגנערב סָאװ ,גנופַאש ַא רעבָא סָאד זיא ,רָאמוה

 וצ ךיז בייוו סילא-ןועמש ןופ םולח רעד .ןבעל ןשירעגייטש ןוא ןלַאיצָאס-שידִיי

 ךמע ןופ עדווירק יד ךיז ןעמעננָא סָאד ,גיצ רענעגייא ןַא וצ ןגָאלשרעד

 הנלוק-עמש ילא-ןועמש קורעדיינש םעד ,דילגטימכעצ רעייז רַאפ ןזייא-ןוא-רעש

 ןצנעטנעס עטלוב ךיז ןיא ןגָארט ,ריעה יסנרּפ יד ןוֿפ ךיז ןביירשרעביא סָאד

 רעשידִיי רעד ןיא עטכָאידַאֿפ ןוא עטגנעדדַאב יד יבגל תולווע יד ןעגנערבוצסורַא

 .הביבס

 ענעסקַאװעגסױרַא ןַא ןשינעפױלרַאֿפ עלַא טימ השעמ םצע יד זיא יאדוװַא

 ןוא רָאװ יד זיא'ס ,רעגייטש ןשיטַאמַארדָאלעמ ןוא ןשיטסירָאלקלָאֿפ םעד ןופ

 רעוו ,ךָאד דעבָא .ןרעטנָאלּפרַאֿפ ,ןריֿפרַאפ ,ןָאטוצּפָא ןליוו רערעטנומ רעד זיא'ס

 רעטסוי רעד ,ןכַאװש םעד ףיקּת רעד ּפָא טוט סָאד לָאמ ַא רעדיוװ !ּפָא סע טוט

 ןעמערָא םעד טלמוטעצ ןוא סע טרעטנָאלּפרַאֿפ רע ,קנעשה:לעב ןוא סָאבעלַאב

 ןָא ױזַא םיא רע טנרעל סָאד .שי לזעלג ַא ךָאנ טצכעל סָאװ עכָאלעמלַאב-רעדיינש

 עטגַאװעג ַא ןבעגעג םיא טָאה ונלוק-עמש ילא-ןועמש תמחמ ,קורעדיײנש םעד

 רעד ,ךעבענ רע זיא ,טּפַאשטנעק ,תונדמל ךייש סָאװ זַא שינעדעהוצנָא רעילוּפַאק

 .ץראה:םע ַא ,דִיי ַא ,קנעשה:לעב רעד ,סָאבעלַאּב רעטסוי

 רעד ןופ סקַאטנורג יד ןענעז ןגלָאֿפ ענייז ןוא דיישרעטנוא דעקידתוהמ רעד טָא

 ,ףָאטש ןשיטסירָאלקלָאפ ןופ ןעמונעג זיא טעשזוס םצע רעד ,רָאלק .גנולייצרעד
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 ןליפוצּפָא עװַאקישט !ךָאנ סָאװ .םיבושיי עשידִיי יד רעביא טרעיוהעג טָאה סָאװ

 רעבָא ,עמַארד רעכעלשטנעמ ףיט ַאזַא וצ טריפרעד ליּפש-סדנוק גולפ ןיא יד יו

 ןוא טרָאװ ןקידתויח ןיײז טימ טמערופעגסיוא שירעלטסניק סע טָאה םכילע-םולש

 .ליטס

 רעד ןופ ןיז ןוא טלַאהניא םעד רָאנ טינ טּפַאזעגנייא טָאה ןעב רעלָאמ רעד

 טָא ןופ ףיוא טמוק סָאװ ,רעּפסָאמטַא יד טליפעגּפָא ךיוא טָאה רע .גנולייצרעד

 .גנופַאש רעד

 יו טריטויבעד טָאה רע יװ רעטעּפש רָאי עכעלטע זיולב ,1929 רָאי ןיא ןיוש

 עקיזָאד יד ןפַאשעגפיוא רע טָאה ,קָאטסילַאיב טָאטשנרױבעג ןײז ןיא רעלָאמ ַא

 גנולייצרעד יד סָאװ ךעלטיּפַאק ןציירד יד וצ ןעגנונעכייצ יד ,סעיצַארטסוליא 3

 .טלַאהטנַא

 יז שטָאכ .ךיז רַאֿפ ןוא ןַא סעיציזָאּפמָאק עשיטסַאלּפ ןענעז ןעגנונעכייצ יד

 ןעגנַאגרעביא יד ןוא ןעגנורירביוו יד רעבָא ןענעז ,ןעגנופיטרַאֿפ ןָא טנכייצעג ןענעז

 ערעייז ןיא ןטלַאטשעגטנורג יד יו ץרַאווש וצ סייוו ןופ ןוא סייוו וצ ץרַאװש ןופ

 .רעטקַארַאכ ןשירעלטסניק ךיוה ןופ סעיצַאוטיס עכעלגעווַאב

 רעד ןופ ךוּת םעד ןיא לטיּפַאק ןדעי ןופ ןצַאז עטשרע יד ןרעדילגנייא סָאד

 .טסקעט םוצ טייקנדנובעגוצ סנעב טריזירעטקַארַאכ גנונעכייצ

 ןייזטסוװַאב רעשידִיי ןייז רעבָא ,עיזַאטנַאֿפ ןוא םענרַאֿפ טימ רעלָאמ ַא זיא ןעב

 .ךַאװ רָאג זיב זיא

 ,טנעמעלע רעכעלמיטסקלָאפ-שירעגײטש רעד סױרַא ךיז טקיטנעק רַאֿפרעד

 ,ןגָאלַאיד-רעגייטש ,סענעצס עשירעדליב סיוא ןסקַאוװ ןוא ךיז ןעלקיװטנַא ױזַא

 םענעטלעז ןופ גנולײצרעד ַא חא'ס .הׂשעמ רעד ןיא תוישעמ עקידוועיצנָא

 .ןח ןוא רעטקַארַאכ

 סיל םהובא



 /א ןיא ןפװצג זיא ששנעמ א -יקבודאלזב היה שא
 ע68  ושינ - ---טג'ל סאו ,לטטטש א,שקזצײדאלז
 ----פקװעיאדאזאק ןופ שטיוואפאש2פאכ ןופ שייו
 םיא ןצמ טאה ןפורפג ןוא ----,-- זע'קא ןופמש ומשו
 טייה שאק היהו ,--- .'ונלוק-טמש, יֵלא ןופמש

 3 6 56 א יי יי יי יי



 .א

 ,לטעטש ַא ,עקוװעײדָאלז ןיא ןעוועג זיא שטנעמ ַא - יקבוידָאלזב היה שיא

 ןוא שטיװָאּפַאלּפַאכ ןופ טייוו טשינ ,עקוועּפעזַאמ ןופ הביבס רעד ןיא טגיל סָאװ

 ,געװ םעד ףיוא טקנוּפ ,שטשירטס ןשיווצ ןוא ילעּפמַאי ןשיווצ ,עקװעיָאדָאזָאק

 ןופ ןוא ץעווערטעט ןייק טסָאװכשטעּפ ךרוד עדעבַאיישיּפ ןופ טרָאפ עמ סָאװ

 ילא:ןועמש ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ןוא - והילא ןועמש ומשו ;ץעּפוהעי ןייק ןטרָאד

 לוש ןיא ןענוװַאד םייב תמחמ ,י'ונלוק-עמש ילא-ןועמש ,, םיא ןעמ טָאה ןפורעג ןוא

 .תולוק-ילוק ףיוא ךיז ןעלקיצ ,ןעגניז ,ןטעברַא ,ןעיירש עבט ַא טַאהעג רע טָאה

 יד ןופ הלילח טשינ ,רעדיינש ַא שטנעמ רעד זיא ןעוועג ןוא - טײח שיאה היהו

 סָאד טפור עמ סָאװ ,"ריטלעבַאט , ןכָאנ ןעיינ סָאװ ,סרעדיינש ענעביוהעג

 ןגייל ףיוא ,סָאד טסייה ,החמומ רעסיורג ַא ,קינטַאל ַא רעדיינש א רָאנ ,ילַאנרושז,,

 ןעוועצינרעביא רעדָא ,ןענעקרעד טשינ לָאז עמ ,ךָאל ַא ןעוועריצדַאֿפ ,עטַאל ַא

 יינ טלַא ןופ ןכַאמ שממ ,טַײז רעקניל רעד ףיוא טליוו ריא שובלמ ַא רַאֿפ סָאװ

 ַא ןופ ,עטָאּפַאק ַא ףיוא םיא ןכַאמרעביא ןוא טַאלַאכ ןטלַא ןַא ,לשמל ,ןעמענ

 םענופ ןוא ,לבייל ַא ןעוועקיטשסיוא םינוּתחּת יד ןופ ,םינוּתחּת רָאּפ ַא - עטָאּפַאק

 !טעברַא עגנירג ַאזַא זיא סָאד זַא ,טשינ טניימ - שרעדנַא סעּפע םעד ךָאנ לבייל

 ןוא ,טלעוו רעד ןיא הירב ןייא ןעוועג ייונלוק-עמש ילא-ןועמש ,, זיא םעד ףיוא ןוא

 םישובלמ עיינ ןכַאמ ןטרָאד סָאװ ,לטעטש םערָא ןַא רעייז זיא עקוועיײדָאלז תמחמ

 ןופ ןטלַאהעג רעבירעד ןעמ טָאה ,ךַאז עכעלטנייוועג ַאזַא טשינ סעּפע זיא

 טָאה רע סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא .ואולמו םלוע ןַא עקוועײדָאלז ןיא ןילא-ןועמש

 ,ןכַאז עשלהק ןיא ןקוקנײרדַא טַאהעג ביל ,םידיגנ יד טימ ןעמוקסיוא טנָאקעג טשינ

 יד ףיוא ךעלטנּפָא ץנַאג ןדייר ,טיײל עמערָא יד ןופ עדווירק רעד ןָא ןעמעננָא ךיז

 ןכַאמ עסקַאט-לעב םעד ןוא ,רוביצ-יכרצ ןיא קסוע ךיז ןענייז סָאװ ,תובוט-ילעב

 ַא ,רעּפַאצטלעג ַא זיא רע זַא ,םיא ףױא ןגָאז ,היסהרפב עטָאלב רעד טימ

 ןבָאה סָאװ ,םינבר יד טימ םיטחוש יד ףיוא ןוא ,רעסערפ-ןשטנעמ ַא ,רעגייזטולב

 ,םיבנג ןופ הּתיִּכ ַא ,איֿפונּכ ןייא זיא'ס זַא - עסקַאט-לעב ןטימ טַאלב ןגָאלשעג
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 ןגיולפעגניירַא ןטַאט סנטַאט רעייז ןיא חור ַא ,םינלזג ,םיחצור ,סרעליוק ,םיאמר

 ..!ןגָאלשעגרעטנוא לאעמשי רעטעפ ןטימ ,חרּת ןדייז םעד זיב ןרָאװעג

 "יונלוק-עמש ילא-ןועמש ,, ךיז טָאה ,'יקדצ:לעוֿפ,, הרבח ,תוכאלמ:ילעב ןשיווצ

 ,שטנעמ ַא :ןסייהעג סָאד טָאה ךַארּפש רעייז ףיוא ;'ןגנ-עדוי ,, ַא רַאֿפ טנכערעג

 טימ ןטיש טגעלפ ילא-ןועמש תמחמ ,ךעלתויתוא עניילק יד ןיא טייטשרַאפ סָאװ

 טשינ ,ןגיוטשעג טשינ סָאװ ,םישרדמ טימ ןוא ארמג רעקיטש עצנַאג טימ ,םיקוסּפ

 וצצורתיו,, ..."םלוע תרה םויה ,, ...'יחמשאו ליגָא , ..."יּתנטק ...''ךמע ,, :ןגיולפעג

 טייטש קוסּפ ןיא יװ ,בותּכּכ,, ...'תורואמה רצוי עביט טָאװ ,, ...'וצצוּפתיו

 דימּת םיא ייב ןענייז סָאװ ,רעטרעוו עקידשדוק-ןושל עכלעזַא המודכו ...''ןבירשעג

 לסיִב ַא וליּפַא ,לכלוק ַא ןופ השקשינ טַאהעג ךָאנ רע טָאה וצרעד ןוא .טיירג ןעוועג

 טימ תואחסונ עלַא ןיא רָאלק ןעוועג זיא רע רָאנ .סקידלגרָאג ןוא סקיכליה ַא וצ

 דומע םעד טַאהעג ביל טָאה ןוא ,קיניײװסיױא ףיוא תוליֿפּת עלַא טימ םינוגינ עלַא

 יו שטעּפ טּפַאכעג ,לכלוש ןשרעדיינש ןיא יַאבג ןעוועג זיא ןוא ,תושפנ-תנּכס טימ

 .ךעלטנייוועג יוװ ,''תיארה:-הּתא,, וצ הרוּת-תחמׂש ןטסניימ םוצ ,ץלָאה

 ,ןַאמערָא רערעטיב ַא וימי לּכ ןעוװעג זיא רע שטָאכ ,'יונלוק-עמש ילא-ןועמש ,

 טנייפ רע טָאה טימרעד ךיז יב ןלַאֿפּפָארַא רָאנ ,ןויבא ןַא טעמּכ - ןגָאז ןָאק ןעמ

 סָאװ ,קידעבעל רעמ ןצבק דרעמ סָאװ - טגָאזעג רע טָאה - ,הבדדַא,, .טַאהעג

 לארׂשיל אתוינע האי :טגָאז ארמג יד יװ ,ןעגנוזעג רעמ קירעגנוה רעמ

 ..2ארויח עקווידל ינסַארק עקשטיווערעשטכ

 ןוא סמערָא , ןַא ןָא טפור עמ סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ילא-ןועמש :רבדה רוציקה

 טימ טקעטשעגמורַא ,שינעעזרַאֿפ ַא ,רעקירעדינ ַא רע זיא ןעוועג .'יסכעליירפ ַא

 טָאה טַאהעג ;רָאה עצרַאװש עטלזיירקעג יד ןיא עטַאוװ ךעלקיטש טימ ןוא ןעלדָאנ

 ַא פיל עטשרעטנוא יד ,זָאנ עטשטעלּפעגוצ ַא לסיב ַא ,לדרעב ןּפַאצ ןיילק ַא רע

 ,עקידנעלכיימש קידנעטש ןוא עצרַאוװש ,עסיורג ןגיוא ןוא ,ןטלָאּפשעצ .לסיב

 :זָאנ רעד רעטנוא לדיל ַא טימ ןוא לצנעט ַא טימ דימּת רע זיא ןעגנַאגעג ןוא

 -- !טגרָאזעג טשינ רָאנ- םלוע תרה םויִה;

 ײלרעלַא ןופ רעדניק טימ לּפוטמ ַא ןעוועג זיא רע ןוא - תונבו םינב ול יהיו

 - ותשא םשו ;ענעסקַאוװרעד עכעלטע ייז ןשיווצ ,רעטכעט ןטסניימ םוצ ,סקּוװ

 סָאד ,ייודגנכ ,, ןייז ןעוועג זיא יז ןוא ,עזייר-עלייב:עּפיצ ןסייהעג טָאה בייוו ןייז ןוא

 ַא ענעדִיי ַא ,עטנוזעג ַא ,עטיור ַא ,עכיוה ַא :םיא ןופ ךּפיה רעד טקווּפ ,טסייה

 יד ןיא ןעמונעג םיא יז טָאה ,הּפוח רעד ךָאנ סָאװ ,ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ .קַאזָאק

 סָאד ,קעדָאּפס ןיא ןעגנַאגעג זיא ןוא ,םיא טזָאלעגסױרַא טשינ ןוא ןיידַא טנעה

 סיורג טַאהעג ריא רַאֿפ טָאה רע !רע טשינ ,ןַאמ רעד ןעוועג ןיא יז :טסייה

 ַא ןוא ;ןרעװ טרעטיצדרַאֿפ רע טגעלפ ,ליומ ַא ןענעפע םיא ףיוא טגעלפ יז .ץרא-ךרד

 ַא ןקעטשּפָא םיא יז טגעלפ ,ןעמוקעגסיוא זיא'ס זַא ,ןגיוא ריפ רעטנוא ,לָאמ

 ןגָאז ןוא ענעשעק ןיא ןטלַאהַאב ילאךועמש טגעלפ שטַאּפ םעד ...ךיוא שטַאּפ

 .קוסּפ ַא טימ לטרעוו ַא השעמ תעשב

 הרוּת רעקילײה רעד ןיא !טגרָאזעג טשינ רָאנ - םלוע תרה םויה -
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 ןוט לָאז - לושמי ,סָאד טסייה ןַאמ רעד ,רע ןוא - אוהו ,, :ןבירשעג טייטש

 חרזמ יכלמ לכ ןעמוק ןגעמ סע !ןלַאֿפרַאֿפ זיא ,ייריד ןיא - ךב ,ןקיטלעוועג ןָאט

 ...!ןפלעה טשינ ייז ךיז טעוװ ,ברעמו

 לָאמ ןייא ןייג וצ טמוק עזייד-עליײב-עּפיצ .השעמ ַא ךיז טפערט - םויה יהיו

 ןסיב ןטימ לבָאנק לטניב סָאד ץימש ַא טוט ,קרַאמ םענופ קעשָאק ןטימ רעמוז

 ןָא ךיז טפור ןוא ,טּפױקעגניײא טָאה יז סָאװ ,סעילּפָאטרַאק יד טימ עקשידטעּפ

 :סעּכ טימ

 עלַא ןרָאװעג סואמו סאמנ ןױש !ןײרַא דרע רעד ןיא ןייג סָאד זָאל -

 ףרַאדַאב עמ .סמערַאװ ןעמ טכָאק סָאװ ,ןטכַארטוצ ,חומ םעד ןכערב ךיז גָאט

 רעבָא ןוא סעילָאסַאפ טימ ךעלגייט לָאמ ַא רעדיוו !רעטסינימ ַא ןופ ּפָאק ַא ןבָאה

 ,לשמל ,טָא !דייר יד רַאפ ןֿפָארטש טשינ לָאז טָאג ,סעילָאסַאפ טימ ךעלגייט לָאמ ַא

 יז ףרַאדַאב ,עטנפלד ַאזַא ,עטנויבא ,עטינע ַאזַא ,עטנצבק ַאזַא ,הכרב-המחנ

 ,רעדיינש ַא עקַאט ,המלש-רעזייל ןַאמ ַא טָאה יז םערָאװ !סָאװ רַאפ !גיצ ַא ןבָאה

 ןַארַאפ זיא ,בוטש ןיא גיצ ַא ןַארַאפ ?גיצ ַא טייקיניילק ַא !שטנעמ ַא טרָאפ רָאנ

 ,ךלימ טימ עשַאק ַא לָאמ ַא ןכָאקּפָא ןָאק עמ ;רעדניק יד רַאֿפ ךלימ לזעלג ַא

 ,ענעטעמשדיּפ לגירק ַא לָאמ ַא ,ערעשטעוו ַא טימ ןייז אצוי ,סעמערַאװ ַא ןּפוטשּפָא

 !תויח ַא - רעטוּפ ןוא זעק לקיטש ַא

 ןַארַאפ .ןסַאלעג ילא-ןועמש טכַאמ - !טכערעג רעייז יַאדװַא ךעבענ טסיב -

 ןבָאה ףרַאדַאב דיי רעכעלטיא - קלח םהל שי לארשי לכ :שדדמַא

 ...ןבירשעג טייטש קוסּפ ןיא יו ,בותככ .גיצ ַא

 ַא גָאז ךיא - .עזייר:עלײב:עּפיצ ךיז טיירשעצ - !קוסּפ ןייד רימ גוט סָאװ --

 ריד טעװ ,קוסּפ ַא ןבעג ריד לעוװ ךיא זַא ,טכַאד רימ !קוסּפ ַא רָאג רע טגָאז ,גיצ

 רענייש רעד ,ךימ רע טעװעדָאה רָאג םיקוסּפ טימ !ןגיוא יד ןיא קידקוסּפ ןרעוו

 ענייד הרוּת עצנַאג יד ריד לעוו ךיא :וטסרעה !לזמ-םילש רעד ,רעניימ רעבעגטיורב

 ...!ןקיכלימ ַא שטשרָאב ןייא דַאפ ןבעגקעװַא

 ןבעגעג םיא טָאה 'ןשינערעהוצנָא, םיניימ עכלעזַא ךָאנ המודכו

 ילא:ןועמש זיב ,טיירב ױזַא ,גנַאל ױזַא ,גָאט ןיא לָאמ עכעלטע עזיײר-עלײב:עּפיצ

 טעוו סע ,קיור ןֿפָאלש געמ יז זַא ,ףכ-תעיקּת טנַאה ןבעגעג ןוא טגָאזעגוצ ריא טָאה

 - םלוע תרה םויה .ןוחטב - רקיע רעד .גיצ ַא ,ףליה סטָאג טימ ,ןייז ןיוש

 ...! טגרָאזעג טשינ רָאנ

 .ןשָארג ַא ןוא ןשָארג ַא ןביילק ןביוהעגנָא ילא-ןועמש טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 עקידתבש יד טנּכשמרַאֿפ ,כַאז עקיטיינ ךס ַא ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע

 ןוא ,ךעלברעק עכעלטע ךיז ןגָאלשפיונוצ ןוא טלעגכָאװ ןלָאצסױא ףיוא עטָאּפַאק

 עקװעיָאדָאזָאק ןייק ךרוד ךיז טייג ןוא םיקּתממ יד טמענ רע זַא ,ןבילבעג זיא'ס

 :םימעט ייווצ ןעוועג ןענירעד זיא :עקוועיָאדָאזָאק ןייק סעּפע סָאװ .גיצ ַא ןֿפױק

 טזייװַאב ןיילַא ןעמָאנ רעד סָאװ ,ןגיצ ןופ לטרע ןַא עקוועיָאדָאזָאק זיא ,תישאר

 סוא טמוק  שיִדי ףױא טצעזעגרעביא עקוװעיַאדָאזָאק :ףיורעד ןיוש

 ןופ ןלייצרעד טרעהעג עזייר-עלייביעּפיצ טָאה ,תינשהו ."עקידנקלעמגיצ,
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 טָאה ענעי זַא ,רָאי עכעלטע ןופ ןיוש ריא רימ טשינ טדער יז סָאװ ,הנכש ַא רעריא

 ןופ טסַאג וצ ריא ייב ןעוועג גנַאל טשינ זיא סָאװ ,רעטסעווש ריא ןופ טרעהעג

 הנח:םייח,, םיא ןעמ טּפור ,דמלמ ַא דִיי ַא ןַארַאֿפ זיא טרָאד זַא ,עקוועיָאדָאזָאק

 רעד טָאה ;הטוש רעסיורג ַא זיא רע סָאװ ,רַאפרעד ,רוהנ-יגס ןושלב י'רעגולק רעד

 ,'יעקידנגייוושליטש יד לטיג:עמעט ,, יז ןעמ טפור ,בייוו ַא רעגולק רעד הנח:םייח

 יד לטיג:עמעט יד טָאה ;דיײר סָאמ ןיינ ךיז ןיא טָאה יז סָאװ רַאּפרעד

 סָאװ רַאפ :הישק ַא ךיז טגערפ .ךיז ןקלעמ עדייב ןוא ,ןגיצ ייווצ עקידנגייוושליטש

 טלָאװ קילגמוא רעסיורג ַא ?וצרעד עקידנקלעמ ךָאנ ןוא ,ןגיצ ייווצ ריא טמוק

 סָאװ ןדִיי ,םשה ךורּב ,ןַארַאפ !וליפא ענייא ןּבָאה טשינ לָאז יז ,ןבעלכ ,ןעװעג

 ?ןעד יז ןברַאטש !?ןכ םא ,ונ - וליֿפַא גיצ עבלַאה ןייק טשינ ןגָאמרַאפ

 זיא סָאד ,וטסרעה - .בייוו ןייז וצ ילאיןועמש טגָאז - !טכערעג רעייז טסיב -

 ,עדרוקַאקסַא :ןבירשעג טייטש קוסּפ ןיא יו ,בותככ ,הנעט עטלַא ןַא ןיוש
 ..עטנַאברַאבד

 ןייז רעביא םיא טגָאלש - !קוסּפ ןייז טימ ָאד רעדיװ ןיוש זיא רע !ןיוש --

 רעסעב ךרוד ךיז יג וד !קוסּפ ַא טימ רע טמוק ,גיצ ַא ןופ טדעד עמ - .בייוו

 ןבָאה רימ :ױזַא ןוא ױזַא םיא גָאז ןוא ,דמלמ רעקוועיָאדָאזָאק םוצ ,וצניהַא

 טּפַאדדַאב סָאװ .ךיז ןקלעמ עדייב ןוא ןגיצ ייוצ ןַאדַאפ ךייא ייב זיא'ס זַא ,טרעהעג

 ייז ןופ ענייא אמּתסמ ךָאד ריא טליוװ !תורּפּכ ףיוא ?ןגיצ עקידנקלעמ ייווצ ריא

 עקַאט ױזַא ...?ןרַא ךייא טעוו סָאװ !רימ יז טפיוקרַאֿפ - ןֿפױקרַאפ - ןֿפױקרַאפ

 :טסײטשרַאפ וד ,ןדייר ייז טימ וטסלָאז

 רַאפ - .ילא-ןועמש טגָאז - !?טשינ ײטשרַאפ ךיא ,ןעד סָאוװ ,יײטשרַאֿפ ךיא -

 טלעוו רעד ןיא ץלַא ןעמ טגירק טלעג רַאפ :ןטעב ךָאנ ךיז ךיא ףרַאדַאב טלעג ןיימ

 יד ָאטשינ הלילח זיא'ס זַא ,וטסעז ,רָאנ זיא טכעלש .םיריזח רהטמ בהזו ףסכ -

 רעדָא ;ילויל ייג - עּפַאּפ ָאטינ :י''שר טכַאמ ,תמכ בושח ינע זיא טלָאמעד ,עבטמ

 קוסּפ ןיא יו ,בותככ ,ןלעטש טינ גייֿפ ןייק ןעמ ןָאק רעגניפ ןָא :טגָאז עמ יװ

 ..עטכַאמשרַאּפד ,עטנַאברַאבד ,עדרוקַאקסַא :ןבירשעג טייטש

 ןיא ןיוש רימ טקוסּפ סע !קוסּפ ַא לָאמ ַא רעבָא ןוא ,קוסּפ ַא לָאמ ַא רעדיוו --

 ןוא עזײר:עלײב:עּפיצ םיא וצ טגָאז - !ןרעװ וטסלָאז ןעקנוזעגנייא !ּפָאק

 לָאמ ַא ןייא םיא טימ טשטייט ןוא ,דרע רעד ןיא ןלייא ןיינ םיא טבָארגַאב

 טעוו רעמָאט ,דמלמ םעד הנח:םייח ייב ןווּורּפ רעירפ ךיז לָאז רע זַא ,טרעדנוה

 רַאפ ?ןלעװ טשינ רע לָאז סָאװ רַאֿפ :טינ רענעי ליוו רעמָאט ,סָאװ יַא .ןייג סָאד

 ןדִיי ,םשה ךורב ,ןַארַאֿפ ?וצרעד עקידנקלעמ ךָאנ ןוא ,ןגיצ ייווצ םיא טמוק סָאװ

 ?ןכ םא ,ונ - ּוליּפַא גיצ עבלַאה ןייק טשינ ןגָאמרַאֿפ סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא

 ...!ןעד יז ןברַאטש

 .תונעט ענעגייא יד ץלַא ,רעטייוו ױזַא ןוא

11 



 .ב

 ,טרעדעפעג רעדיינש רעזדנוא ךיז טָאה ,ןרָאװעג גָאט רָאנ זיא'ס - רוא רקובה

 ןוא לטרַאג ןטימ לקעטש סָאד ךיז טימ ןעמונעג ,טנווַאדעגּפָא ןוא ןענַאטשעגפיוא

 .סופדצ םולשב ןײרַא געוו ןיא קעװַא זיא

 .גָאטרעמוז ןעמערַאוװ ,ןרעטיול ,ןקיטכיל ,םענייש ַא ןיא ,קיטנוז סָאד זיאףעוועג

 ןטליּפשעגסױא ,ןטנכייצעגסיוא ןַא ַאזַא ילא-ךועמש טשינ טקנעדעג גנַאל ןיוש

 .טפול רעיירפ רעד ףיוא ,דלעפ ןיא ןעוועג טשינ ילא-ןועמש זיא גנַאל ןיוש .גָאט

 םענירג םענעגָאוװצעגסיוא ןַא ַאזַא ךיז רַאֿפ ןעזעג טשינ ןגיוא ענייז ןבָאה גנַאל ןיוש

 ײלרעלַא טימ ןטָאשַאב זיא דלעפ סָאד ּוװ ,ערדלָאק ענירג ענייש ַאזַא ,דלַאװ

 ַא טרעהעג טשינ ןרעױא ענייז ןבָאה גנַאל ןיוש .ךעלעקניירּפש עקידנרילָאק

 זָאנ ןייז טָאה גנַאל ןיוש .ךעלכרעּפ עניילק ןופ ןרעטַאלּפ ַא ,ךעלעגייפ ןופ ןעשטשיּפ

 ילא-ןועמש .דרע רער ןוֿפ ,זָארג ןירג ןוֿפ חיר ןקַאמשעג ַאזַא טקעמשעג טשינ

 ןעזעג ןבָאה ןגיוא ענייז ;טלעוװ רעדנַא ןַא ןיא וימי לכ טכַארברַאפ טָאה ונלוק-עמש

 ןווױא ןַא ריט רעד ײב ,בורג ערעטצניפ ַא :רעדליב ערעדנַא דימּת ךיז רַאֿפ

 ייב ,ןוויוא םייב ;גוא ןַא יו עלופ ַא עצינעמָאּפ ַא ןוא ,סעטעּפָאל טימ סערעשטָאק

 ןייק ,ךס ַא ךעלרעדניק - טעב ןפיוא ;ךעלטערב יירד ןופ טעב ַא - עצינעמָאּפ רעד

 טשינ ,עסעוורָאב:ץנַאג ,עטעקַאנ-בלַאה ,ןרעדנַא םענופ רענעלק סנייא ,ערה-ןיע

 ךיז רַאפ טרעהעג ןבָאה ןרעיוא ענייז ...עקירעגנוה קידנעטש ,ענעגָאװצעג ןייק

 ןוא ..."!ןסע ,עמַאמ !עקלוב ,עמַאמ !טיורב ,עמַאמ,, :תולוק ערעדנַא קידנעטש

 ךייא ןלָאז ןסע טשינ :ןסע ,, :עזיײר-עלײב:עּפיצ ןופ לוק ַא - תולוק עלַא רעֿביא

 טּפַאכרַאפ !לזמ-םילש םעד ןרעייא ןטַאט ןטימ םענייא ןיא ,טָאג רעביל ,םערעוו

 עכלעזַא המודכו ..."!םענייא ןיא םיא טימ ,םלוע לש ונובר ,ןרעוו טשינ ריא טלָאז

 ,טנעוו עסַאנ ןופ חיד ַא :תוחיר ערעדנַא וצ ןעוװעג טניווועג זיא זָאנ ןייז .תולוק עסיז

 ןופ ,ןעיילק טימ גייטרעיוז ןופ חיר ַא ;ײז ןעלמיש רעמוז ןוא יז ןצענ רעטניוו סָאװ

 ןופ ןוא ךעלשיפ ענעבָאשעג ןופ ,םייל עױר ןופ ,טױרק ןופ ןוא סעלעביצ

 לסערּפ ןסייה ןרעטנוא ןרעה ךיז ןזָאל סָאװ ,םידגב עטלַא ןופ חיד ַא ;ךעלעקשיק

 ...דַאשט םענדָאמ ַא טימ ןוא ערַאּפ רעטכידעג ַא טימ

 טלעוו רערעטצניפ רעטסיוו רעמערָא רענעי ןופ עלייוו ַא ףיוא ךיז ןסירעגסױרַא

 ךיז טָאה ,ןייש רעקידנקעמש ,רעקיטכיל ,רעיירפ ,רעיינ רעקיזָאד רעד ףיוא

 גָאטרעמוז ןסייה ַא ןיא זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ױװ טליפעג ילא-ןועמש רעזדנוא

 יד ,םיא טגָארט רעסַאו סָאד ;ןירַא םי ןיא רעטעקַאנ ַא ןעגנורּפשעגניײרַא

 טימ טפול יד ךיז ןיא טיצ רע ,ךיז טקוט רע ,ךיז טקוט רע ,םיא ןגָאלש סעילַאװכ

 ...!ןדע-ןג ַא שממ ,תושפנ היחמ זיא'ס - טסורב רעלופ רעד

 טלָאװ סָאװ - ילא-ןועמש ךיז טרעלק - טרַאעג טָאג טלָאװ סָאװ ,לשמל --

 ,גָאט עלַא ןענָאק ךיז לָאז ,דעגייטש ַא ,הכָאלמ-לעב רעכעלטיא ןעוו ,טרַאעג טָאג

 ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא ,וצוצרעהַא ןײגסױרַא ,ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא שטָאכ ןייז זָאל

 ילא:ןועמש ןוא - ...!לטלעו ַא ,לטלעוו ַא יַא ?לטלעוו סטָאג ןופ ןסינעג לסיב ַא

 - תוצי התא - :רעגיײטש ןייז ףיוא ןשטײטרַאפ ןוא ןעגניזרעטנוא ןָא-טבייה
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  רפדינש וטזווַא טאה-----רוא רקובה
 4 ;שימ לקצפש סאד ךיז טימ ןפמופג
 , ירא גלװ ןיא קּפװַא זיא ןוא ?טרעג
 יש .סופוצ םולשּב



 רענעי ףױא - םדקמ ,לטלעװ ןײד - ןמלוע ,ןפַאשַאב ,טָאג ,טסָאה וד

 רימ ,ךעלעדִיי יד ,טלייװרעדסיוא זדנוא טסָאה - ונב תרחב ;טָאטש טייז

 ןיא ,ּפָאק ףיֹוא ּפָאק ,טפַאשגנע רעד ןיא עקוװעײדָאלז ןיא ןטרָאד ןציז ןלָאז

 תורצ ,יוא ...ןבעג ןָאטעג זדנוא טסָאה וד ווא - ונל ןת תו ;שינעקיטשדעד ַא

 זדנוא וטסָאה תיעיבר טימ תחדק ,תולד טימ ,ןקיטיײװ טימ ןבעגעג זדנוא וטסָאה

 ..!םיב םיב:םיב:םיברהךימחהרב ,ןבעגעג

 םיא ךיז טסולג סע ןוא ,זָאנ רעד רעטנוא טייהרעליטש ילא-ןועמש ךיז טגניז ױזַא

 שטָאכ ,זָארג םענירג ןפיוא ,דלעפ ןיא טייג ןוא טייטש רע יו ,ָאד ךיז ןָאט ףרָאוװ ַא

 ,טעברַא ןַא טָאה רע זַא ,ךיז רע טנָאמרעד - ,לטלעוו סטָאג ןופ ןסינעג עלעסיב ַא

 ,גנעג - לודגה תבשב םירמוא ןאכ דע, - :ןײלַא ךיז וצ טגָאז ןוא

 וטסעוװ ןעורּפָא !ןַאּפש ,רעדורב ,ַאּפש - ומלועל ךלה .ןעגניז וצ ,ילא-ןועמש

 לקיטש ַא וטסָאה טרָאד .עמשטערק רענעבמעד רעד ןיא ,םשה הצרי םא ,ןיוש ךיז

 ןיא יו ,הקשמ לסיב ַא טייצ רעדעי וצ ןעמ טגירק טרָאד .רַאדנעד ידָאד ,ירשב-ראש

 זיא יתיּת:אכיהמ לסיב ַא - םלוכ דגנּכ הרות דומלתו :טײטש קוסּפ

 .רעטייוו טנַאּפש ונלוק-עמש ילא-ןועמש ןוא ..."ץלַא ןופ רעכליב

 יג

 עקוועײדָאלז טעטש ייווצ יד ןשיווצ ,געוו טימ רעד ןיא טקווּפ - ךרדה עצמאב

 .'"ענעבמעד יד,, יז טפוד עמ סָאװ ,עמשטערק-דלעפ ַא טייטש ,עקוועיָאדָאזָאק ןוא

 וצ טיצ יז סָאװ ,טענגַאמ ַא רָאנ סעּפע ,חֹוּכ ַא ךיז ןיא טָאה עמשטערק עקיזָאד יד

 ןייק עקוועײדָאלז ןופ ןרָאפ סָאװ יד ייס ,ןענױשרַאּפ עלַא טימ תולגע-ילעב עלַא ךיז

 ןיא ןלעטשּפָא ךיז זומ עמ - עקוועיָאדָאזָאק ןופ ןרָאֿפ סָאװ יד ייס ,עקוועיָאדָאזָאק

 ןופרעד דוס םעד טינ סיײװ רענייק !טונימ עכעלטע ףיוא שטָאכ 'ירענעבמעד,, רעד

 רעד ןופ תיבה:לעב רעד לייוו ,דַאֿפרעד זיא'ס זַא ,ןגָאז לייט ַא .םויה דע ךָאנ

 רעסױרג ַא ןוא ןױשרַאּפ רעכעלביל ַא רעיײז זיא ,דַאדנער רעד ידָאד ,עמשטערק

 ַא דימּת ןטרָאד ןגירק טנָאקעג ריא טָאה טלעג רַאפ ,טסייה סָאד ,חרוא-סינכמ

 זיא'ס זַא ,ןגָאז לייט ַא ןוא ;סנסייברַאפ עטסנעש יד טימ הקשמ לזעלג טכער

 ,"סרעפערט ,, ײז טּפור עמ סָאװ ,הרבח רענעי ןופ ןעוועג זיא ידָאד לייוו ,רַאפרעד

 ךיז ןרעק ייז רָאנ ,תובנג ןייק טימ טשינ ײז ןעלדנַאה ןיײלַא סָאװ ,''םיאיבנ,, דעדָא

 סייוו רענייק תמחמ ןוא ...עקלעמש בר רעטנעָאנ ַא םיבנג עטמירַאב עלַא טימ ןָא

 ...גייווש ַא ןופרעד ןכַאמ ןעמ ףרַאדַאב ןכל ,רָאלק רַאפ טשינ סָאד

 ןוא ךיוב ןסיורג ַא טימ ,דעקירָאה ַא ,רעבָארג ַא ,ןסכומ ַא דיי ַא ןעוועג זיא ידָאד

 זיא םיא .רבה:רוש ַא ןופ טַאהעג רע טָאה לוק ַא ןוא ,זָאנ רעטַאװעבלוב ַא טימ

 ,ליומ ןלופ ןטימ טַאהעג רע טָאה הסנרּפ ;קיטיײוװּפָאק ,טגָאז עמ יו ,ןעגנַאגעגּפָא

 רעקידיײל ַא ןעוועג ןוא ןמלא ןַא ןבילבעג רעטלע רעד ףיוא ,עכעלטע תומהב

 םיא ייב זיא לרעשטנעב ַא ןוא הדגה ַא ןוא החילס ַא :שפנ רעבָארג ַא .שטנעמ

 רעדיינש רעד ילא-ןועמש םיא טימ ךיז טגעלפ רַאפרעד ןוא .סנייא ץלַא ןעוועג

 ןגנ-עדוי ַא ,ילאךועמש ,רע סָאװ ,השעמ יד ןענַאטשעגנָא טשינ םיא זיא'ס :ןעמעש
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 8 א יו

 ףן "כ בא הל א הוא { ןיפייועֶי וה 0 ףר אוו ,טראוװ
 .ש6666 2 }4 )61 }יש א

= 

 יא ר" 2 יףישיו ָט ןגיי ' טמא צו ריי ;ןאר =

 ודאי ֲה סב נא =
 םיורא קי ּש יה ריי ר 5 1 .טצייוא

 יב ןוש טסעו !הרוּת ידו מ



 ןופ ידָאד ןוא ...בורק ַא דַאֿפ ץראה:םע ןַא ,ןסכומ ַא ןבָאה לָאז ,ןכלוש ןיא יַאבג ןוא

 :..בורק ַא רַאפ יעגלַאּפ ַא רעדיינש , ַא טָאה רע סָאװ ,ןעמעש ךיז טגעלפ טייז ןייז

 ןעזדעד טָאה ידָאד זַא ,ןגעווטסעד ןופ .ןרעדנַא ןטימ רענייא טמעשעג ךיז ןבָאה ײז

 ידָאד תמחמ ,אבה:ךורב ןטיירב ץנַאג ַא ןבעגעגּפָא םיא רע טָאה ,ןילא-ןועמש

 ןרַאפ יו ,ןײלַא בורק ןדַאפ ױזַא טשינ ,טַאהעג ארומ טושּפ טָאה רַאדנער רעד

 .קסיּפ סבורק

 טכַאמ סָאװ !ילא-ןועמש דִיי ַא סעּפע טכַאמ סָאװ !טסַאג ַא ,טסַאג ַא ,ָא -

 ?רעדניק ענייד סעּפע ןכַאמ סָאװ ?:עזייר-:עליײב:עּפיצ ןייד סעּפע

 רעד םיא טָאה - ?ןכַאמ רימ סָאװ - ונייח המ ונָא המ ,טע -

 ימו שערב ימ - .זא רעגייטש ןייז יו ,קוסּפ ַא טימ טרעפטנעעג רעדיינש

 קוסּפ ןיא יו ,בותככ ,טנוזעג זיא ןעמ יבַא ,ױזַא לָאמ ַא ,ױזַא לָאמ ַא - הפגמב

 ,עטכַאמשרַאֿפד ,עטנַאברַאבד ,עדרוקַאקסַא :ןבירשעג טייטש

 ךיז טרעה סָאװ ?בורק רערעייט ןיימ ,סעּפע ריא טכַאמ סָאװ ...עד ָאנרַא קד

 ערעייא ךָאנ קנעדעג ךיא - הגדה תא ונרכז !ףרָאד ןיא ךייא ייב סעּפע

 .רקיע רעד ךייא ייב ךָאד זיא סָאד ,הקשמ לסיב ןטימ ןרָאיַארַאֿפ ןופ סעקינערַאװ

 גוט סָאװ - םייוג ושגר המל .טנייפ ךָאד ריא טָאה רפס ַא ןיא ןקוקנײרַא

 רעטעפ רעד ,רערעייא עטַאט רעד ןעוו !ידָאד בר ,ידָאד בר ,!טרָאװ שידִיי ַא ךייא

 ןייז ףױא ןָאט קוק ַא ןוא ןייטשפיוא רעטציא לָאז ,םולשה וילע ףלָאװ-הילדג

 רע טלָאװ ,לידבהל ,םיִיוג עלַא ןשיװצ ףרָאד ןיא לסיב ַא סָאד טציז רע וו ,ןקידָאד

 !ידָאד בר ,ןטַאט ַא טַאהעג ריא טָאה ,יַא .ןבדָאטשעג סיינ ַא רעביא לָאמ ַא ךָאנ

 רערעטצניפ ַא ןופ ןעקנירט טגעלפ רע :ןייז לחומ רימ רע זָאל ,דִיי רערשּכ ַא ןעוועג

 טשינ לָאז עמ סָאװ ןופ - לקעּפ ול ןיאש םדָא ךל ןיא ,רוציקה ..ילּכ

 אנּת רעד יו ,ןֿפנָארב לסיב ַא רעהַא ןיוש טיג ...ףױרַא ןעמ זומ טוט ןפיוא -- ןדייר

 - םנורגב ךייקנייווש אתנכשמב עטָאּפַאק :טגָאז סָאּפמיּפ בר

 ...ןֿפנָארב לסיב ַא םענ ןוא עטָאּפַאק יד ץעזרַאֿפ

 ידָאד טכַאמ - ?שטעלױק:ןשקָאל ןייד טימ ןביוהעגנָא ןיוש טסָאה וד ?ןיוש --

 ןיהּוװ ,ילאךועמש ,רעסעב גָאז וד - .ןפנָארב לסיב ַא רעטנוא םיא טגָארט ןוא

 !דִיי ַא סָאד טרָאֿפ

 טייג דַי ַא - עסוּכ ַא טכַאמ ןוא ילא-ךועמש טגָאז - ,טשינ טרָאפ דיי ַא -

 וטסיב ,סיפ טסָאה - וכלהי אלו םהילגר :ללה ןיא ןגָאז רימ יוװ .סופ וצ

 ..ןענַאּפש וצ קנַארק טשינ

 !דִיי ַא טנַאּפש ןיהּוװ ,עצדרעס ,רימ עשז גָאז - ידָאד טכַאמ - ,ױזַא ביוא --

 ןיק - עסוּכ ַא ךָאנ טכַאמ ןוא ילא-ועמש טגָאז - טנַאּפש דיי ַא -

 :ןבירשעג טייטש קוסּפ ןיא יו ,בותככ ,ןגיצ ןעלדנַאה ,רע טנַאּפש עקוועיָאדָאזָאק

 ..ןֿפױק וטסלָאז ןגיצ - ךל השעת םיזע

 רעדיינש ַא דַיי ַא טמוק יװ - .טשודיחרַאפ ידָאד םיא טגערפ - ?ןגיצ -

 ?ןגיצ טימ ןעלדנַאה

 ,גיצ ַא ךיא ןיימ ןעניימ - .ילא-ןועמש טכַאמ - !'ןגיצ,, ױזַא ךיז טדער סע -
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 סָאד .רעײט טשינ .עטכער ַא גיצ ַא ,סָאד טסייה ,ןקישוצ טָאג רימ טעוו רעמָאט

 ןבעל לָאז בייו ןיימ רָאנ ;טפױקעג טשינ גיצ ןייק טלָאװ ךיא ,טסייה

 טָאה יז !ןייא ךיז טרַאּפש יז זַא יז ךָאד טנעק ריא ,סָאד טסייה עזייר-עלייב:עּפיצ

 ןוא !גיצ ַא לױו יז - התקעצכה :לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא טנשקערַאפ ךיז

 רעשוריפב ַא ךָאד זיא סָאד ,ןגלָאפ ןעמ ףרַאדַאב ,ךָאד ריא טגָאז ,בייוו ַא

 ?"האילּפ-שרדמ,, םעד טקנעדעג ריא :ַאה ,''האילּפ-שרדמ,,

 זַא ,ךָאד טסייוו וד ;רימ ןופ רעסעב ןיוש וטסייוו - ידָאד טגָאז - ןכַאז יד ןיא --

 ןימ ,טשינ ײטשרַאֿפ ךיא ...!ןּתוחמ רעּפַאנק ַא שרדמ ...טימ ...טימ ןיב ךיא

 ?ןגיצ ףיוא ןיבמ ַא ןייז וטסמוק יװ :ךַאז ןייא רָאנ ,בורק רערעייט

 יו - .סָארדרַאֿפ טימ ןיוש ילא-ןועמש טגָאז - !תורואמה רצוי עביט טָאװ --

 חסּפ טמוק ןגעווטסעד ןופ :החילס רעוויקלידס ַא ףַא ןיבמ ַא ןייז רַאדנעד ַא טמוק

 הז ,, טגָאז ןוא ""ישפנ-יכרב,, םענייר םעד ףליה סטָאג טימ ריא טּפַאלק ,רדס םוצ

 ...?ױזַא טשינ רשפא !סָאװ ...ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,''יתפילח הז יתרּפכ

 ןוא ּפיל ַא ןסיברַאֿפ טָאה רע ;ךָאטש םעד ןענַאטשרַאֿפ טָאה רַאדנער רעד ידָאד

 סעּפע רימ טסיב !עגלַאּפ וד ,קורעדיינש וד ,טרַאװ ,טרַאװ,, :טכַארטעג ךיז טָאה

 !הרוּת ןייד טימ סױרַא ליפ וצ טנייה רימ ךיז טזייווַאב וד ןוא ,קיציײג וצ טנייה

 ךיז טָאה ילאךועמש ןוא ...'?!ןצַארק ךיז טסעוו ,גיצ ַא ןבָאה רימ ייב ןיוש טסעװ

 וצ האופר ַא זיא סָאװ ,ןּפָארט ןרעטיב םענעי ןופ לָאמ ַא ךָאנ ןסיגנָא ןסייהעג

 .תורצ עלַא

 לסיב ַא טַאהעג:ביל טָאה ילא-ןועמש :ןײגקעװַא טשינ ןעמ ןָאק תמא ןופ

 ןעד רע טָאה ןעוו !הלילחו סח - ןעװעג טשינ רע זיא רוּכש ןייק רָאנ ,ןֿפנָארב

 טָאה םיוק סָאװ טַאהעג רָאנ רע טָאה ןורסח ןייא ...?ןֿפנָארב קנורט ַא ףיוא טַאהעג

 ןוא ,לסיב ַא ךָאנ ןעמענ טזומעג דלַאב רע טָאה ױזַא ,ןפנָארב לסיב ַא ןעמונעג רע

 ךעלקעב יד ,ךעליירפ-קידמסובמ ןרעוו ןיוש רע טגעלפ ךעלסיב יײװצ עכעלזַא ןוֿפ

 םיא ייב ךיז טָאה גנוצ יד - גנוצ יד ןוא ,ץנַאלג ַא טימ ךעלעגייא יד ,ךעלטיור

 .רעהּפיוא ןַא ןָא ןעגנולקעג ןוא ןדנובעגפיוא

 ןוא רעש ,'יךעצ ,, - ילא-ךועמש טכַאמ - ,''ךעצ,, טגָאז ריא סָאװ ,םעד ןגעקַא --

 ,דובּכ ביל טָאה רעכעלטיא סָאװ ,הלעמ ַא ךיז ןיא טָאה ךמע קלָאפ רעזדנוא .ןזייא

 ןעוועג ןלעב ַא טלָאוװ לרעטסוש עדַאיל ַא ...רעביל ,ריא טגָאז ,ךָאד זיא דובּכ ןוא

 ,ךעלרעדירב :יײז וצ ךיא גָאז ...עצינעמָאּפ ַא רעביא שטָאכ ןושאדייַאבג ןייז

 ַא סיוא ךייא טביילק ,תורּפּכ ףױא םע ףרַאד ךיא - םידסחה לכמ יתנטק

 לחומ ךַײא ןיב ךיא - ךצקודמ אלו ךצקועמ אל :יַאבג ַא רַאֿפ רעטסוש

 זיא ,ּפָא טוט ךעצ זַא !עטָאלב :ײז ןגָאז ...!שטעּפ ןייק טשינ ליוו ךיא ,דובּכ םעד

 ןיצק ךל ךלמש :טייטש קוסּפ ןיא יו סיוא טמוק סע :ךיא גָאז ...!ןלַאפרַאפ

 בָאה ךיא ,ַאש רָאנ ...ןײז וטסלָאז יַאבג ןוא ןּפַאכ וטסלָאז שטעּפ - ונל היהת

 דוע .גיצ ַא ךיז ףיוא בָאה ךיא זַא ,ןסעגרַאֿפ רָאג בָאה ןוא ,טדערדַאפ לסיב ַא ךימ

 קזח קזח ,דָאד בר ,גָאט ןטוג ַא !טשינ טײטש גָאט רעד - לודג םויה

 !סעקינערַאװ טכַאמ ןוא קרַאטש ןוא טנוזעג רימ טײײז - קזחתנו

 ז



 ,םשה הצרי םא - רַאדנער רעד םיא וצ טכַאמ - .טינ עשז סעגרַאֿפ -

 .רימ ייב ןלעטשּפָא ךיז ,םשה ןעמל ,ןבעל סָאד ןעקנעש טעוו טָאג זַא ,סגעווקירוצ

 - .ילא-ןועמש טגָאז - !אנקסמו דדנ ילב ,םשה הצרי םא ,םשה הצרי םא -

 טגָאז יו ."סָאדו-רשב,, ַא יװ רעמ טשינ ךָאד זיא ןעמ :שרעדנַא זיא ןעד יו ,יַאדוװַא

 ,וצ רָאנ טיירג ריא ..."'ךיז קור עקשטַאק ,לגיופ ַא רוּפצ ,שטנעמ ַא םדָא,, :ריא

 זדנוא יו ,שטירהָאמ טסייה סָאד ,ןסייברַאפ טימ הקשמ לסיב טכער ַא ,ידָאד בר

 !ךמע ןזייא ןוא רעש קלָאֿפ רעזדנוא - ןָא טייטש

 יד

 ןעגנַאגעגסױרַא זיא 'יונלוק-עמש ילא-ןועמש ,,ןוא - עניבמעדמ והילא-ןומש אציו

 זיא רע ןוא - אוביו ,ךעליירפ ץנַאג ,ןיפוליגב עמשטערק רענעבמעד רעד ןופ

 ןייק ןעמוקעג זיא רע זַא ןוא .עקװעיָאדָאזָאק ןייק ,טייהרעטנוזעג ,םולשב ןעמוקעג

 הנח:םייח בר ץעגרע ָאד טציז ּוװ ,ןגערפ וצ ןבױהעגנָא ךיז רע טָאה ,עקוועיָאדָאזָאק

 יװצ טימ עקידנגיוושליטש יד לטיגיעמעט בײװ ַא טָאה סָאו ,רעגולק רעד

 סָאד םערָאװ ,טפרַאדַאב טשינ רע טָאה ךיז ןגערּפכָאנ גנַאל רָאנ ?ןגיצ עקידנקלעמ

 ןטרָאד לָאז עמ סָאװ ,םיה יכרּכ יד ןופ ךרּכ ַאזַא טשינ זיא עקװעיָאדָאזָאק לטעטש

 יװ ,ןגיוא יד רַאֿפ טגיל לטעטש עצנַאג סָאד .ןדעוו טעשזדנָאלברַאפ ,הלילח ,ןענָאק

 יד טימ ןוא סרעקעה יד טימ ,םיבצק יד טימ סעקטַאי יד ןענייז טָא :רעלעט ַא ףיוא

 ןייא ןופ ןקָאז ןיא םורַא ךיז ןעיירד רעבייוו ּוװ ,קדַאמ רעד זיא טָא ;טניה:עקטַאי

 :ןָאה ןייא עלַא ןּפַאט ,רערעדנַא רעד וצ עיוג

 ?עקרוק ַאז יבָאט ָאש ַא !שעושט ,שעושט -

 !ַאקרוק ענ ַא ,ןעוויּפ עצ ?ַאקרוק ַאקַאי -

 *?עקרוק ַאז יבָאט ָאש ַא !ןעוויּפ עדוב ייכענ --

 ךעלרעטלומ רעביא ןציז רעבי עטלַא ּווו ,ףיוהלוש רעד זיא ןַאּפש ייווצ ךָאנ טָא

 רעדניק ,ןלענק םידמלמ וו ,ךעלבעב ןוא סעקשטעמעס ,ךעלרַאב ןפיוקרַאפ ןוא

 רעדָא ,רעכעד יד ןופ יורטש ןּפעלש ,ןעגנירּפש ,רועיש ַא ןָא ןגיצ ,ןגיצ ןוא ןעיירש

 רעד ןגעקַא ךיז ןעמערַאװ ,ךעלדרעב עטעלגעגסיוא יד טימ דרע רעד ףיוא ןציז ייז

 עטרעכיוררַאֿפ עצרַאװש יד טימ דָאב יד ןיוש זיא טָא ןוא .ןהריג-הלעמ ןוא ןוז

 ,ךכס ַא טימ יו ,סנירג טימ טקעדַאב רע זיא ןביוא סָאװ ,ךייט רעד זיא טָא .טנעוו

 רעד ןגעקַא טנייש ךייט רעד .ןעקַאװק סָאװ ,סעבַאשז טימ ןוא סעקווַאיּפ טימ לופ

 ,טרָאד ןוא ...תושפנ-תנּכס טימ טקניטש ןוא ןטנעמיד טימ יװ טעשטשילב ,ןוז

 סיוא - למיה ןוא דרע ץוח ַא ,טשינרָאג ָאטשינ זיא ,ךייט טייז רענעי ףיוא

 !עקוועיָאדָאזָאק

 םיא רע טָאה ,ןגולק םעד הנח:םייח בר וצ ןעמוקעגניײרַא זיא רעדיינש רעד זַא

 ?ןוה רעד רַאפ וטסליוו סָאװ ,רָאנ רעה - ?

 !ןָאה ַא זיא'ס ,ןוה ןייק טשינ זיא'ס ,ןוה רעסָאװ --

 ?ןוה רעד רַאּפ וטסליוו סָאװ !ןָאה ַא ןייז לָאז
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 רעד טימ ןוא ןטק-תילט ןסיורג ןטימ ןסעזעג זיא רע ּוװװ ,טעברַא רעד ייב ןפָארטעג

 ַא טימ םידימלּת יד טימ טנרעלעג ןוא ארמג רעד רעביא עקלמרַאי רעקיכעציּפש

 ,גיצ עקיזָאד יד - אחדב אוהה :אמקיאבב ארמג יד תולוקיילוק ףיוא ןוגינ

 גיצ יד ךיז טָאה ,לסעפ ןפיוא ןביוא ןופ גרַאוװנסע ןימ ַא ןעזרעד טָאה יז סָאװ

 ...גרַאװנסע םוצ טּפַאכעגוצ

 ךיזטפוה - !אטחמד אפוקד הטיהד היראמל בט ארפצ -

 ףיוא רעביא דלַאב סָאד טצעז ןוא ןושל-םוגרּת ףיוא ונלוק-עמש ילא-ןועמש ןָא

 ערעייא וצ ןוא ךייא וצ ,יבר ,ןּפַאכנײרַא ךיז לָאז ןגרָאמ רעטוג ַא :שידִיי טסָארּפ

 ןײלַא ךיא סָאװ ,ןינע ַאזַא ייב עמַאס .,ךיא רעה ,ייז טימ טלַאה ריא !םידימלּת

 חוּכמ ,לטיג-עמעט תרּמ יתגוז רעיא וצ רעהַא ןעוועג חירטמ ךימ בָאה עקַאט

 לָאז בייוו ןיימ רָאנ ,טּפױקעג טשינ גיצ ןייק טלָאװ ךיא ,ונייהד ;סָאד טסייה גיצ ַא

 רַאפ לָאמ ןייא ,טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה ,סָאד טסייה עזייר-עלייב-עפיצ ,ןבעל

 ףרַאדַאב ,ךָאד ריא טגָאז ,בייוו ַא ןוא !גיצ ַא ליו יז - התעקצכה :לָאמ עלַא

 ,עטנַאברַאבד ,עדרוקסַא :ארמג עשוריפב ַא ךָאד זיא'ס ,ןגלָאֿפ ןעמ

 לכתסת לא ?ןָא ךימ ריא טקוק סָאװ ..עסָאנדַאקד ,עטכַאמשרַאֿפד

 ;הכאלמ:לעב ַא דיי ַא ןיב ךיא סָאװ ,ףיורעד טשינ טקוק - לשעלפב אלא לזעלגב

 טייח ילא-ןועמש ןיב ךיא ,רימ ןופ טכרָאהעג ריא טָאה אמּתסמ !ךירשַא ךיּפּכ עיגי

 סע ףרַאד ךיא שטָאכ ,ןכלוש ןיא יַאבג ןוא ךעצ ןיא ןַאמ-הרבח ,עקוװעײדָאלז קייקמ

 םעד ,ייז וצ ךיא גָאז ,לחומ ךייא ןיב ךיא - ךצקודמ אלו ךצקועמ אל ,תורּפּכ ףיוא

 זיא ,ּפָא טוט ךעצ זַא !עטָאלב,, :ײז ןגָאז !שטעּפ ןייק טשינ ליוו ךיא ןוא דובּכ

 וטסלָאז יַאבג ןוא ןּפַאכ וטסלָאז שטעּפ - ונל היהת ןיצק ךל ךלמש ;ןלַאֿפרַאֿפ

 .םולש ןבעגּפָא ךייא ןסעגרַאפ טינ רעיש ןוא טיירדדַאֿפ לסיב ַא ךימ בָאה ךיא "'...!ןןייז

 ,םישמרו םיצקש ,םישדק-ןאצ ,רעדניק ,ךייא םכילע םולש !יבר ,ךייא םכילע םולש

 - ןענרעל טליוו ריא יו ,ןצנַאט ןלעוו ױזַא ךייא ךיז לָאז עס !םישורבכע ,םיסיידנוק

 .-.!ןפָארטעג בָאה ךיא ,ָאיֵא

 סָאד סנייא ןּפיײנק ןביוהעגנָא םידימלת הרבח ןבָאה ,םירובד עכלעזַא טרעהרעד

 טסכעה ןעוועג אקווד ןענייז ייז .רעזענ יד טימ ןסיש ןוא שיט ןרעטנוא ערעדנַא

 טּפָא ןקישוצ ייז לָאז טָאג זַא ,ןעועג היחמ ךיז ןטלָאװ ייז ;טסַאג ןטימ ןדירפוצ

 טָאה רע ;ןדירפוצ ןעוועג טשינ זיא רעגולק רעד הנח:םייח רָאנ .טסעג עכלעזַא

 ןייז ןפורעגניירַא רע טָאה .ןטימ ןיא ןגָאלשרעביא םיא לָאז עמ ,טַאהעג טנייפ

 ,גיצ רעד וצ םידימלּת ענייז טימ קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןוא לטיג-עמעט בייוו

 :לוק ַא ףיוא ןעגנוזעג טָאה עמ ןוא ,גרַאוונסע םוצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה יז סָאװ

 ןלָאצַאב ףדַאד יז זַא ,טנקסּפעג אבר טָאה - אבר אבייח,

 -..'קזיה ןצנַאג םעד לסעפ ןרַאפ ןוא גרדַאוונסע ןרַאֿפ

 וצ סָאװ טינ רע טָאה דמלמ ןטימ זַא ,ןעזעגסורַא טָאה ונלוק-עמש ילאךועמש

 ַאד ינָאה דמלמ רעד תעשב ןוא ,עקדמלמ רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טַאה ,ןדייר

 רעד ילא-ןועמש טָאה ,ארמג רעד ןופ גיצ רעד חוּכמ םידימלּת ענייז טימ טנרעלעג

 .גיצ ריא חוּכמ עקדמלמ יד לטיגיעמעט טימ סעומש ַא ןטלַאהעג רעדיינש
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 טגָאזעג ריא וצ טָאה - .הכָאלמילעב ַא דַיי ַא ,ךימ טעז ריא יװ ,ןיב ךיא --

 ןיב ךיא - רימ ןופ טכרָאהעג ריא טָאה רשפא - .רעדיינש רעד ילא-ןועמש

 ןשרעדיינש ןיא יַאבג ןוא ךעצ ןיא ןַאמ-הרבח ,עקוועײדָאלז ק'יקמ טייח ילא-ןועמש

 ןיב ךיא - ךצקודמ אלו ךצקועמ אל !תורּפּכ ףיוא סָאד ףרַאד ךיא שטָאכ .ןכלוש

 ,ךיא ןיב ןעמוקעג ...!דובּכ ןייק טשינ לו ךיא ,שטעּפ יד ,ךיא גָאז ,לחומ ךייא

 טלָאװ ךיא ,טסייה סָאד ,ןגיצ ערעייא ןופ רענייא חוּכמ עקַאט ךייא וצ ,סָאד טסייה

 טסייה עזײר-עלײב:עּפיצ ,ןבעל לָאז בייוו ןיימ יו ױזַא רָאנ ,טפיוקעג טשינ גיצ ןייק

 !גיצ ַא לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןיא - התקעצכה :טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה ,סָאד

 ...ארמג עשוריפב ַא זיא'ס ,ןגלָאפ ןעמ ףרַאדַאב ,ךָאד ריא טגָאז ,בייוו ַא ןוא

 סָאד טוט יז סָאװ ,עילָאסַאפ ַא יו לזענ ַא טימ עלעבייוו ןיילק ַא ,לטיג-עמעט

 דלַאב ןוא ,לסיב ַצ טרעהעגסיוא םיא טָאה ,רעגניפ ייווצ טימ שיװ ַא לָאמ עלַא

 :ןטימ ןיא ןגָאלשעגרעביא

 עניימ ןופ ענייא רימ ייב ןעלדנַאהּפָא רימ וצ ,סָאד טסייה ,ןעמוקעג ריא טייז --

 ייב טשינ ךיא טלַאה ,סנטשרע :דִיי רעביל ןיימ ,ױזַא ןגָאז ךייא ךיא לעװ !ןגיצ

 ?ןָאט סָאד ךיא לָאז סָאװ וצ ,ןרַאנ טשינ ךיז רימָאל ,םערָאװ ,גיצ ןייק ןפיוקרַאֿפ

 גיצ ַא ןוא קעװַא טייג טלעג !קיכעלייק זיא טלעג !טלעג זיא סָאװ ?טלעג בילוצ

 ,ךייא ךיא גָאז ,עמַאמ ַא ?גיצ ַא ןעד זיא'ס !גיצ ַאזַא ךָאנ טרפבו ,גיצ ַא טביילב

 ,ןסע ריא טנייה !ןבעג-ךלימ ריא !ךיז ןקלעמ גנירג ריא ,ערה-ןיע ןייק !גיצ ןייק טשינ

 סָאד ןוא ,ןעיילק ןופ יעליּפ, ַא גָאט ַא לָאמ ןייא ?סעּפע ןעד טסע יז !טסע יז סָאװ

 רימ לָאז עמ ביוא ,טשינ רָאג רָאנ ...שדרדמה:תיב ןוֿפ ךַאד םענופ יורטש עקירעביא

 ,ערה-דצי ַא ,ריא טגָאז יו ,זיא טלעג :בשיימ ךימ ךיא ןיב ,חקמ ןטכעד ַא ןלָאצַאב

 וצ רעווש זיא גיצ ןיימ יו גיצ ַאזַא שטָאכ ,גיצ רעדנַא ןַא ןֿפױק ךיא ןָאק טלעג רַאֿפ

 ?רעטרעװ גוט סָאװ !ַאש רָאנ .גיצ ןייק טשינ ,עמַאמ ַא :גיצ ַא ןעד זיא'ס .ןגירק

 --:!ןעז דיא טעוו ,גיצ יד ןײרַא ךייא ךיא ריפ טָא

 טימ לגירק לופ ַא טזייוו ןוא גיצ יד ןײרַא-טריפ ,קעװַא-טפיול לטיג:עמעט ןוא

 .ןקלָאמעגנָא טנייה טשרע טָאה יז סָאװ ,ךלימ

 :ןָא ךיז טּפור ןוא ,ןקעלַאב ןבױהעגנָא שזַא רעדיינש רעד ךיז טָאה ,ךלימ ןעזרעד

 תולעמ המכ ,טסײה סָאד !רקי המ ,ענעדַיי עביל ןיימ ,רימ עשז טגָאז -

 ?רעגײטש ַא ,גיצ רעייא רַאפ ןטסעמנָא ןסייה ךיז ריא טנָאק ליֿפ - תובוט

 רַאֿפ ,ריא טסייוו .ןפיוק טשינ ךיא לעװ ,טלעג ןכיילג ןיא טשינ דלַאב יו תמחמ

 לָאז בייוו ןיימ יו ױזַא רָאנ ,תורּפּכיּכיּכ ףיוא יז ךיא ףדַאדַאב ,סנטשרע ,לייוו ?סָאװ

 עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה ,סָאד טסייה עזייר:עליײב:עּפיצ ,ןבעל

 ..:קעצכה :לָאמ

 םעד ןטימ ןיא לטיגיעמעט דעביא םיא טקַאה - !לפיװ ךייש זיא סָאװ -

 !ןכרָאה רימָאל ,חקמ רעייא ריא טגָאז - .לזענ סָאד שיװ ַא טוט ןוא 'יהתקעצכה,,

 ַא ריא טלדנַאה ,ןלָאצַאב טעװ ריא לּפיװ זַא ?ריא טרעה :ןגָאז ךיַײא ךיא ןָאק סָאד

 טָאה ,גיצ יד רימ ייב קעװַא טפיוק דיא זַא םערָאװ !סָאװ רַאֿפ ,ריא טסייוו !האיצמ

 ...גיצ ַא ריא
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 ליוו רַאפרעד טָא - .ןטימ ןיא רעדיינש רעד רעביא ריא טגָאלש - !וטסרעה -

 ךיא ,טסייה סָאד !רעטָאנרעּפיּפ ןייק טשינ ,גיצ ַא זיא יז סָאװ ,ןפיוק יז ךָאד ךיא

 ,תורּפּכ קיצניינ ןוא ןיינ ףיוא יז ףרַאדַאב ךיא ,טפיוקעג טשינ רָאג גיצ ןייק טלָאװ

 ךיז טָאה ,סָאד ,טסייה עזייר:עלייב-עּפיצ ,ןבעל לָאז בייוו ןיימ יװ יֹוזַא רָאנ

 -.:ק ע צ כ ה :לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא טרַאּפשעגניײא

 דייר יד ןיא לטיג-עמעט ןײרַא םיא טלַאֿפ - !ךָאד ךיא גָאז סָאד טָא !וטסרעה -

 יז טזָאל .גיצ ריא ןופ תולעמ יד.ןענעכעדסיוא לָאמ ַא רעדיוו ןָא טבייה ןוא ןײרַא

 רעביא יז ןגָאלש ױזַא ןוא ,ןטימ ןיא רעביא ריא טגָאלש ןוא רעדיינש רעד טשינ

 ,םענייא ןיא ףיונוצ ךיז ןסיג תונעט ערעייז זיב ,גנַאל ױזַא ערעדנַא סָאד סנייא

 :ןשקָאל טימ ןוא שטשרָאב טימ עשַאק ַא ,שַאמ:שימ ַא סיוא .טמוק סע ןוא

 יעליּפ,, ַא ...טפיוקעג טשינ גיצ ןייק טלָאװ ךיא ...גיצ ןייק טשינ ,עמַאמ ַא ?גיצ ַא,

 ...התקעצכה :לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה יז ...ןעיילק ןופ

 טסייה עזייר-עלײב:עּפיצ ...ךיז ןקלעמ גנירג ריא ,ערה-ןיע ןָא ...קיכעלייק זיא טלעג

 עקירעביא סָאד ...התקעצכה :לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ...סעּפע ןעד טסע יז ...סָאד

 ַא !גיצ ַא ...ןגלָאפ ןעמ ףרַאדַאב בייוו ַא ...שרדמה:תיב ןוֿפ ךַאד םענופ יורטש --

 ...!גיצ ןייק טשינ ,עמַאמ

 רעביא ייז טגָאלש - !רעמָאט ,ןגיצ וצ ךייא גונעג ןעוועג ןיוש טלָאװ רעמָאט --

 - .בייוו םּוצ םינּפ ןטימ סיוא ךיז טיירד ןוא ןטימ ןיא רעגולק רעד הנח:םייח

 ,"ןיקיזנ,, חוּכמ ,ןעמ טלַאה ןינע ןַא ןטימ ןיא טלַאה עמ :לסיב ַא טרעהעג וטסָאה

 יז ףיוקרַאֿפ רעדָא ,גיצ יד ייז ףיוקרַאפ רעדָא ,ךשפנ-הממ !גיצ-גיצ !גיצ-גיצ :ייז ןוא

 .!רימ טגיצ ּפָאק ןיא ןיוש רימ טגיצ עס !גיצ-גיצ !גיצ-גיצ .גיצ יד טשינ

 !המכח זיא טרָאד ,הרוּת ּוו - .ילאךועמש ןָא ךיז טֿפורה - !טכערעג -

 ןימ - בהזה ילו ףסכה יל !ןדייר גנַאל ָאד ןעמ ףרַאדַאב סָאװ ,ךשפנ-הממ

 יװ ,שטירָאמ ַא ןוא ייווצ ןוא טרָאװ ַא ,םירבד השלש טגָאז .הרוחס רעייא ,טלעג

 ..טשּפ רעד זיא - םיצּפצפמ סּפסחמ :ןבירשעג טייטש רוזחמ ןיא

 רַאֿפ רימ ריא טיג סָאװ ,רעסעב רימ טגָאז ריא !טשּפ רעיא רימ גוט סָאװ --

 ןוא ,עלעצעק ַא יו ,ןייא ךיז טגייב ,טיײהרעליטש לטיג-עמעט טכַאמ - !?גיצ רעד

 .קירוצ ןוא ןיה ןּפיל יד שיוװ ַא טוט

 סָאװ - .טײהרעליטש ךױא ילא-ועמש טגָאז - !רבשנה סדחכ לשמ ַא -

 לא זיא'ס זַא ,עז ךיא ?סָאװ רעגָאז ַא רַאפ ךיא ןיב סָאװ !ןגָאז לָאז ךיא ,טסייה

 טנייה ,םינּפַא ,ךייא ייב לעװ ךיא ;החרט ןיימ ןפרָאװעגסױרדַא - םכבבל ושקת

 ךייא בָאה ךיא סָאװ ,טשינ לביארַאֿפ ןיק טָאה !ןפױק טשינ גיצ ןייק

 ...+טעשטוקרער

 ייב טשדמולּכ טלַאה ןוא ריט רעד וצ םינּפ ןטימ סיוא ךיז טיירד ילא-ךועמש ןוא

 .ןײגקעװַא

 סָאװ - .לברַא םייב םענ ַא םיא טוט ןוא לטיג-עמעט טכַאמ - !טעז רָאנ טעז -

 ךָאד ריא טָאה סעּפע ,ךשפנ-הממ !טנערב ךייט רעד ,טשינ טייצ ןייק ױזַא ריא טָאה

 ...גיצ ַא חוּכמ ןדייר ןבױהעגנָא
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 טגָאזעג טָאה רעדײנש רעד ,חקמ ריא טגָאזעג טָאה עקדמלמ יד ,דוציקב

 ,ֿפָארַא לדנעד ַא ,ןֿפרָאװעגּפױרַא טָאה רע ,ֿפרָאװעגּפָארַא טָאה יז ;חקמ ןייז

 יד טלייצעגסיוא טָאה ילאךןועמש .טכיילגעגסיוא ךיז טָאה עמ - ףױרַא לדנער ַא

 ,טלעג סָאד ןגיּפשַאב טָאה לטיג:עמעט ,לטרַאג ןפיוא גיצ יד ןעמונעג ,םיקּתממ

 ןייז לָאז'ס ,רעדיינש םעד טעוװעשטניוועגוצ ,גיצ רעד רַאּפ טזיילעג טָאה יז סָאװ

 עלַא טקוקעג ןוא טייהרעליטש טעשטּפעשעג סעּפע השעמ תעשב ,הכרב:לזמ טימ

 א טימ רעדיינש םעד טײלגַאבסױרַא טָאה ןוא גיצ רעד ףיוא ןוא טלעג ןפיוא לָאמ

 :תוכרב ךס

 לָאז יז ,ןבעג טָאג זָאל ןוא ,טנוזעג טצונרַאפ ןוא ,טנוזעג טייז ןוא ,טנוזעג טייג --

 ,טשינ רועיש ןייק טָאה רעסעב - רעגרע טשינ ,רעהַא זיב ןעוועג זיא יז יוװ ױזַא ןייז

 ךיז ןרעהפיוא טשינ ,ןקלעמ ןוא ןקלעמ ,ןטלַאה ןוא ןטלַאה ךייא ייב ךיז לָאז יז ןוא

 ...!ןקלעמ

 ליוו ,ריט רעד וצ ןייג ןזָאל ךיז ליוו ןוא דעדיינש רעד טכַאמ - !םתא םג ,ןמָא -

 עטשרעטניה יד טימ ןייא ךיז טרַאּפש ,רענרעה יד טימ טיײרד ,ןייג טשינ גיצ יד

 סָאװ ,לדנזח גנוי ַא יװ ,ךיז טלקיצ ןוא לכלוק קיכליה ַא ףיוא טכַאמ ןוא ךעלסיפ

 יו ..!יתאטח ההההמו !יעשּפ הההההמ :דומע םוצ לָאמ ןטשרע םעד טייג

 ...?ךימ ריא טּפעלש ןיהּוװ :טדער רענייא

 ןוא ,דובּכ ןייז טימ רעגולק רעד הנח:םייח בר ןענַאטשעגפיוא ןיוש זיא טלָאמעד

 הרבח יד ןוא .בוטש ןופ גיצ יד ןריפסורַא ןפלָאהעגרעטנוא קישטנַאק ןטימ

 :ןבירטעגרעטנוא יז ןבָאה םידימלּת

 ...!עזָאק ,לָאשַאּפ !עזָאק !עזָאק ,ייה --

 .ןײרַא געוו ןייז ןיא קעװַא זיא רעדיינש רעד ןוא

 .ה

 ןייק רעדיינש ןטימ ןייג ,סָאד טסייה גיצ יד ,טלָאװעג טשינטָאהיזןוא - ןאמ תו

 !תוחוּכ עלַא טימ םײהַא קירוצ ןסירעג ךיז טָאה יז !ןפואו ןפוא םושב ,עקוועײדָאלז

 ןרַאפ טּפעלשעג יז טָאה ילא-ןועמש .ןפלָאהעג טשינ רָאג רעבָא ריא טָאה סע

 ךיז ןעיירד ריא ןפרָאװעגסױרַא זיא'ס זַא ,ןיײטשרַאפ וצ ןבעגעג ריא טָאה ןוא לטרַאג

 :טגָאזעג ױזַא ריא וצ טָאה רע .טעקעמ יז סָאװ ,ןעקעמ ריא ןוא ךיז ןעקירב ריא ןוא

 וטסּפעלש טיונ רעביא - יח התא ךחרכ לעב :זדנא ייב טייטש סע -

 תוצע ןייק ריד ייב טגערפ עמ - ןלעוו טשינ ,ןלעוו ָאי טסגעמ ,תולג םעד ךיז ףיוא

 רוחב ַא ,עלעגייפ יירפ ַא ןעוועג ,טכַאדעג טנייה טשינ ,לָאמ ַא ךיוא ןיב ךיא .טשינ

 ןוא קידנקַאשט ,סעקּפירקס טימ ןוא לױזמַאק ַא טימ גנוי ַא ,רענייפ ַא - הכלהכ

 ךל :טגָאזעג טָאג טָאה ?קיטיײװּפָאק ?ןעגנַאגעגּפָא רימ זיא סָאװ ;קידנקַאנק

 רַאפ הנתח בָאה !ןײרַא קַאז ןיא ,ילאיועמש ,ךירוק - ךצרַאמ ךל

 !געט ןוא רָאי ענייד ףיוא טצרַאװשרַאפ רעװ !רעדניק בָאה !ןעזיײר-עלײב:עּפיצ

 ..!רעדיײנש ַא וטסיב ףױרעד - תרצונ ךכל יכ

 טעמּכ ,רניוושעג ןעגנַאגעג זיא ןוא גיצ רעד וצ טהנעטעג ילא-ןועמש טָאה ױזַא
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 רעטעטַאלעג רעד ןופ סעלָאּפ יד ןזָאלבעצ םיא טָאה לטניווי םערַאװ ַא .ןֿפָאלעג

 םיא ןָאטעג טעלג ַא ןוא תואּפ יד רעטנוא םיא ךיז טעבנגרַאֿפ טָאה ןוא עטָאּפַאק

 ןופ ,עטנעימ ןופ חיר ןקַאמשעג ַא זָאנ רעד וצ םיא ןגָארטעגוצ ,לדרעב םייב

 ןופ חיד ַא ןבָאה סָאװ ,דעטיירק ןוא ןעמולבדלעפ ערעדנַא ןוֿפ ןוא סעקשַאמָאר

 סיורג רַאפ ןוא ;ןרָאװעג טניוװעג טשינ ללּכ ײז וצ זיא זָאנ וייז סָאװ ןוא ,םימשב

 ,"תרוטקה:-םוטּפ, ןגָאז ,החנמ ןענװַאד וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ,תולעּפתה

 עלַא ןוא ,''יהנובלהו הנבלחה ,ןרוּפצהו ירצה,, :ןכַאז עטוג עלַא ןענעכערסיוא

 טָאה רע ןוא ,ןוגינ םענייש ַא רעײז טימ ,ןייפ ץנַאג ,ןצריוועג עקירעביא

 ןַא ףיוא רָאג ,רעגייטש ןשינזח ןפיוא ,החנמ ַא "ןּפעטשּפָא,, ךיז טעשטַאקרַאֿפ

 ןוא ,ערה-רצי רעד ,גרטקמ ןטש רעד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ...םעצולּפ !ןפוא רעדנַא

 :ןִיירַא רעוא ןיא דוס ַא ןייא םיא טמיור

 ױזַא ָאד ךיז וטסָאה סָאװ !רענייא דלָאי וד ,ילא-ועמש ,סיױא רָאנ רעה -

 ליומ ןייד ןיא ךָאנ טסָאה וד ןוא ,טכַאנ דלַאב ןיוש ?ןצרַאה ןרעטכינ ןפיוא ןעגנוזעצ

 ןייד ןבעגעג סעּפע ךָאד וטסָאה טנייה !ןֿפנָארב ךעלזעלג ייווצ ץוחַא ,טַאהעג טשינ

 וטסעװ ,גיצ רעד טימ ,םשה הצרי םא ,סגעווקירוצ זַא ,טרָאװ עקיליײה סָאד בורק

 לױמ ַא .ןלַאּפרַאֿפ זיא - טרָאװ ַא טגָאזעג !וסייבוצ סעּפע םיא ייב ןלעטשּפָא ךיז

 !עװעילָאכ ןייק טשינ זיא

 טּפַאלקעגּפָא ךיז ,רוציקב רָאג הרשע-הנומש יד טּפַאכעגּפָא טָאה ילא-ועמש ןוא

 :החמש ַא טימ רַאדנעד ידָאד וצ ןײרַא זיא ןוא ,ןונחת

 ,הרושב ַא ןגָאזנָא ךייא ןָאק ךיא ,ידָאד בר בורק רעביל ןיימ ,דייא טנװָא ןטוג ַא --

 גיצ ַא רעבָא ,גיצ ַא טלדנַאהעגנייא ןיוש בָאה ךיא - יתרג ןבל םע ,בוט לזמ

 רעיא ןגָאז ןוא ןקוקנָא יז טגעמ ריא !וניתובא ונוגיצ אל רשא גיצ ַא ,דנַאלנגיצ ןופ

 וקל המכ ,טּפערט ,ונַא !רפס-עדוי ַא ָאי סעּפע ךָאד טייז ריא - תוניבמ

 !ןייז םלשמ טּפרַאדַאב ךיא בָאה לפיו - םירצמב

 רעד ןופ טלעטשרַאפ ךיז ,קָארעזָאק םייב טנַאה רעד טימ ןעמונעג ךיז טָאה ידָאד

 ןוא ,למיה קע ןיא סַאּפ םענעדלָאג ַא טימ ןייגרעטנוא ייב ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןוז

 ייוװצ טקנוּפ טצַאשעגּפָא יז טָאה ןוא ,ןיבמ רעסיורג ַא יו ,גיצ יד טכַארטַאב טָאה

 ןרָאװעג ילא-ןועמש זיא ןופרעד .טלָאצַאב טָאה רעדיינש רעד לּפיוו ,ליפ ױזַא לָאמ

 :עציײלּפ ןיא ץעז ַא רַאדנער םעד טגנַאלרעד טָאה רע זַא ,טגיילעגפיוא ױזַא

 ריא - ךירבדכ תקדצ ,ןייז רימ ריא טלָאז טנוזעג !עצדרעס ידָאד בר -

 !ןדייב זדנוא רָאי עכעלקילג ליפ ױזַא .ןפָארטעג טשינ אקווד לָאמ סקיטנייה טָאה

 ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןוא ןּפיל רָאֹּפַא טלעטשעגפיוא טָאה רַאדנער רעד ידָאד

 י!בנג ַא ןופ האיצמ ַא !האיצמ ַא,, :טדער רענייא יו !וּפוּפּפמ :רעטרעוו ןָא

 ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז ,טייז ַא ףיוא לּפעק סָאד ןגיובעגנייא טָאה ילא-ןועמש ןוא

 טלָאוװ רע יװ ךיילג ,טעלישז םייב רעגניפ םענעגיובעגסיוא ןטסלטימ ןטימ

 ךיג רעד ןיא ריא ןיא ןצעזניירַא ןוא לדָאנ ַא טרָאד ןופ ןּפַאכסױרַא טפרַאדַאב

 .םעדָאפ ַא
 ?קסע ןַא רימ ןעײטשרַאפ !ךמע ,ןגָאז סעּפע ריא טעװ סָאװ ?ידָאד בר ,ונ -
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 התימ ַא דיא טלָאװ ,ךיז טקלעמ יז יװ ,ערה:ןיע ןייק ,ןעז ךָאנ טלָאז ריא :?ַאה

 !טרָא ןפיוא ָאד ןעמונגנייא הנושמ

 .ידָאד םיא וצ ןָא ךיז טפור - !ןײלַא ןייא רעסעב ןיוש םענ הנושמ התימ ַא -

 ךייא ײב ָאי ןיב ךיא בױא - .ילאףועמש טגָאז - !םתא םג ,מָא -

 טַאטשַאב ןוא ,גיצ יד ,ידָאד בר ,לחומ טייז ,עשז טמענ ,טסַאג רעטגײלעגנָא-ניַאזַא

 לייוורעד לעװ ךיא ןוא ,ןענחקלקעװַא טשינ הלילח יז לָאז עמ ,לַאטש ןיא ץעגרע יז

 רימ ןלעוװ םעד ךָאנ ןוא ,געוו ןיא טּפַאכעג ךיא בָאה החנמ ,בירעמ ןָאט ןװַאד ַא

 רעד ןיא יװ ,בותככ ,ךיוא ןסייבוצ סעּפע עקַאט ןוא ,'יורבדב היהנ לּכהש ,, ןכַאמ

 .טשינ ץנַאט ןייק טײג ןסע ןרַאֿפ - םיצורפב םיצוק ןיא :טײטש הליגמ

 ?ןיינ יצ ,הליגמ רעד ןיא ןבירשעג ױזַא טייטש

 - טייטש עס ,טסגָאז וד זַא אמּתסמ - ידָאד טכַאמ - !ךייש זיא סָאװ -

 .הרוּת ןופ דִיי ַא סעּפע ךָאד וטסיב ףיורעד ;סָאד טייטש

 םוצ רעדיינש דעד ןָא ךיז טפור ,'יונילע ,,וצ ןגיּפשעגסיוא ןוא בירעמ טוווַאדעגּפָא

 :רַאדנער

 ןִמ ָאנ:ינטיעלה זיא ,סױרג ױזַא ָאי זיא ןגָארט ןופ רעצ רעד זַא -

 ןוא ,לשעלפ םענירג םענעי ןופ ,לחומ טייז ,ןָא טסיג - הזה םודאה םודאה

 זיא סָאד טנוזעג .טנוזעג ןייז רימָאל ןוא ,טעריּפש ךעלעּפַאק וצ ןעמענ רימָאל

 ..םולשל ונביכשה :ןענווַאד ןיא גָאט עלַא ןגָאז רימ יו ,המכח תישאר

 טדערעצ רעדיינש רעזדנוא ךיז טָאה ,ןסיברַאפ ןוא ןֿפנָארב לסיב ַא ןעמונעג

 ,ךעצ ,ןכַאזלוש ,להק חוּכמ ,עקוװעײדָאלז חוּכמ ,רעסַאװ רַאֿפ ןוא רעייפ רַאֿפ

 ןופ לַּת ַא טכַאמעג השעמ תעשב ,ךמע קלָאפ רעזדנוא ןזייא ןוא רעש ,יירעדיינש

 ןייז זַא ,ןרָאוװשעג ,יסעקדַארָאֿפ,, ערעיײז טימ ,םידיגנ יד טימ םיאבג רעקוװעײדָאלז

 ףיוא , עלַא ןבעגקעװַא טשינ יז ןָאק עמ ביוא ,ילא-ןועמש ןסייה טשינ לָאז ןעמָאנ

 ..."רובמיס

 ,הרוּת ַא טימ השדד ןייז טזָאלעגסיױא רע טָאה ױזַא - ?ידָאד בר ,ריא טרעה -

 רעייז ןיא חור ַא טעװ סע - והרּפרּפיו הרכ רוב - :זא רעגייטש ןייז יו

 רָאנ ןסייוו יז ...!ךיא ןיימ ערעזדנוא תובוט-ילעב יד ,ןירַא רעטומ ןוא רעטָאֿפ

 ,ךיא לָאצ ןברַאק יירד רַאפ !טיוה יד ןעמענּפָארַא ,ןַאמערָא םעד ןדניש ,טולב ןּפַאצ

 ,"ץָאהב ץפוק ,, ןייק טשינ ןיב ךיא ,טשינ רָאג רָאנ !ךָאװ ַא עלעטרעפ ַא ,ריא טרעה

 טעוו סע - הנוי אובי !טנעה ערעדנַא ףיוא ןייגרעביא ייז ןזָאל ,ריא טגָאז וו

 טשינ לטיוװק ןייק טָאג יב ךָאנ ןבָאה ייז ,השקשינ !טייצ ַא ייז ףיוא ןעמוק

 רימ טגָאז ,סָאד טסייה עזייר-עלייב:עפיצ ,ןבעל לָאז בייוו ןיימ !ןעמונעגסױרַא

 ךיא םערָאװ ,עטשטעווקעצ ַא עקשעמעל ַא ,קינלזמ:םילש ַא ןיב ךיא זַא ,וליֿפַא

 ךיא בָאה סעּפע ?בייװ ַא טרעה רעוו רָאנ ...שטייב ַא יז ףיוא ךיא בָאה ,ןלעװ לָאז

 :שוריפב טייטש הרוּת רעקילייה רעד ןיא זדנוא ייב !העד לקיטש ַא ךיוא ךָאד

 זיא'ס :רעטרעוװו עקיזָאד יד ןופ טשּפ םעד טסייו ריא - ךב לושמי אוהו

 ,רע ןוא אוהו :טרָאװ סכעלטיא ןיא טשרָאקַא ןייא ךיז טרעה !סיז-רעקוצ ךָאד

 ?ןעד סָאװ רָאנ ..!ןקיטלעװעג ןָאט ןוט לָאז - לוש מי ,סָאד טסייה ןַאמ רעד
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 ןוש טסיג ,ןסיג ןבױהעגנָא טָאה דיא - לוּפת לופנ לוּפנל תוליחה

 ,עדרוקַאקסַא :טײטש קוסּפ ןיא יװ ,בותככ ,ןפנָארב לסיבַא ךָאנ ןָא

 ...ע טנַא בר ַאבד

 ,ןעטנָאלּפ ךיז ןבױהעגנָא גנוצ יד ןילא-ןועמש ייב טָאה רעטייוו-רעטייוו סָאװ

 רעד וצ טרַאּפשעגוצ ךיז טָאה רע זיב ,טיירב ױזַא ןוא גנַאל ױזַא ,ךיז ןפעלק ןגיוא יד

 לסיב ַא ןגױבעגנָא םיא ךיז טָאה לּפעק סָאד ןוא ,למעדד ַא ןּפַאכ עליו ַא ףיוא טנַאװ

 סָאד ןטלַאהעגוצ ,ןצרַאה ןפיוא טגיילעגפיונוצ דע טָאה טנעה יד ,טייז ַא ףיוא

 זיא סָאװ ,שטנעמ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה ןוא ,רעגניפ יירד טימ לדרעב-ןּפַאצ

 ןעועג טשינ השעמ תעשב לָאז רע .תובשחמ עפיט רעיז-רעייז ןיא טּפיטרַאפ

 :ןייצ יד ךרוד ןזָאלב ןוא זדלַאה ןטימ ןעלכרָאכרעטנוא ,זָאנ רעד טימ ןפייפוצ

 רע זַא ,םיא ףיוא טגָאזעג טשינ טלעוו רעד ןיא רענייק טלָאװ - !צט-צטיצט

 םיא יײב חומ רעד טָאה ןגעווטסעד ןופ ,טלמערדעג טָאה רע שטָאכ ןוא .טֿפָאלש

 םייה רעד ןיא זיא רע זַא ,טמולחעג םיא ךיז טָאה סע ןוא ,קַאמשעג ץנַאג טעברַאעג

 ,שובלמ ןימ ַא ןגיוא ענייז רַאפ טײרּפשעגסױא טגיל שיט ןפיוא .קיטשרַאװ ןייז ייב

 - םינוּתחּת ראּפ ַא זיא'ס ,ןגָאז ךיא לָאז .זיא סָאד סָאװ ,ןפערט וצ רעװש זיא סָאװ

 - סעכעלזַא לבייל ַא זיא'ס ,ןגָאז ךיא לָאז !קָארק ןופ ןמיס ןייק ?:קָארק רעד זיא ווו

 ךיא זומ ?ןעד סָאװ אלא ?לברַא עגנַאל עכלעזַא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןענַאװ ןופ

 ןייק טשינ ןוא לבייל ןייק טשינ ,אה אלו אה אל זיא'ס זַא ,טשּפ םעד ןענרעל

 סָאד טרעק ילא-ןועמש ...!ןייז סע ךָאד זומ סעּפע ;סָאד זיא ןעד עשז סָאװ - ןזיוה

 ַא רעסָאװ ךָאנ ןוא ,עטָאפַאק ַא רָאג זיא'ס - טייז רעקניל רעד ףיוא רעביא

 ןבעל ןייז ףיוא ךָאנ טָאה רע ,ענעסעלעטַא ןַא ,עטַאלג ַא ,עײנ-לגָאּפש ַא !עטָאּפַאק

 רע ;קסע ןייז טשינ זיא'ס רָאנ !ןטלַאהעג טשינ לדָאנ רעד רעטנוא עטָאּפַאק ַאזַא

 ןבייהנָא ליוו ןוא טָאנ ַא טכוז ןוא ענעשעק-טעלישז ןופ לרעסעמ סָאד סױרַא-טמענ

 טבייה ןוא עזייר-עלייב-עּפיצ ךיז טזײװַאב עס סָאװ ,קילג ַא .עטָאּפַאק יד ןענערט

 .ןײרַא דרע רעד ןיא ןבָארגַאב ,ןטליש ןָא םיא

 וד ,רענייא לזמ-םילש וד ,ןענערט ןיוש ריד ןעמ לָאז סעקשיק יד ,ךיוב םעד -

 יד עטָאּפַאק ןײד ךָאד זיא סָאד !עניימ עילָאסַאֿפ ענייש וד ,עקרעגוא ענירג

 ןבילקעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,טלעג ןיימ ןופ טכַאמעג ריד בָאה ךיא סָאװ ,עקידתבש

 .-.!גיצ רעד ןופ

 טמוק סע ןוא ,ףליה סטָאג טימ גיצ ַא טָאה רע זַא ,ךיז טנָאמרעד ילא-ןועמש ןוא

 ךעלגירק ליפ ױזַא ןעזעג טשינ ןבעל ןייז ףיוא טָאה רע !טנוזעג קיטש ַא וצ םיא

 עצנַאג רעטוּפ ,רעטופ ןוא !זעק טימ סעקשטערָאװ ליפ ױזַא !ךלימ טימ

 רעקיטש עצנַאג טימ ךלימרעיוז ,ענעטעמשסדיּפ ,עקנילסַאמ טנייה !סעטערקַאמ

 ,עקיכלימ עכלעזַא ךעלצעלּפ ,רועיש ַא ןָא סעּפע סקעבעגרעטוּפ ןוא ,י'עהירק,,

 .גנירעמיצ טימ ןוא רעקוצ-דמַאז טימ ןטָאשַאב ןביוא ןופ ןוא רעטוּפ ףיוא ןקַאבעג

 ,טליפ רע ...!עֿפ ,חיר רעטנַאקַאב ַא ,חיר רענדָאמ ַא סעּפע !חיר רעד ,חיר רעד ןוא

 ןפיוא ןוא ,רעיוא ןרעטנוא ןוא ,רענלָאק ןשיווצ זדלַאה ןפיוא םיא טכירק סעּפע יו

 טימ טּפַאט רע ...ןײרַא זָאנ ןיא ךיילג םיא טקניטש ןוא םיא טלציק סעּפע ןוא ,םינּפ
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 רע ,גיוא ערעדנַא סָאד ,גיוא ןייא ףיוא טנָפע רע ...ץנַאװ ַא ןָא טּפַאט ןוא רעגניפ יד

 ...!גָאט ףיוא טעירַאש סע ,קַאלש ַא ,הדצ ַא ,ייוו-יוא - רעטצנעפ ןיא קוק ַא טּפַאכ

 וצ ילא-ךועמש טכַאמ - !למעדד ַא טּפַאכעג טוג !תורואמה רצוי עביט טָאװ --

 ,רַאדנער םעד ףיױא טקעװ רע .סעציײלּפ יד טימ בייר ַא טוט ןוא ןיײלַא ךיז

 טזָאל ןוא לטרַאג ןפיוא גיצ יד טמענ ,לַאטש יד טנפע ,ןיירַא ףיוה ןיא סױרַא-טילפ

 לָאז רע ,ארומ טָאה סָאװ שטנעמ ַא יו ,ןגיוב ןסיוא לייפ ,דניוושעג םיהַא ןייג ךיז

 ...!סָאװ עדוי ימ ןקיטעּפשרַאפ טשינ הלילח

4 

 ןַאמ רעד זַא ,ןעזעג טָאה יז זַא ,עזײר:עלײב:עּפיצ בייוו סָאד וא - השאהו

 טָאה יז .זיא סָאד סָאװ ,ןיײטשרַאפ טנָאקעג טשינ רָאג יז טָאה ,גנַאל ױזַא ךיז טמיוז

 םינלזג ,קילגמוא ןַא ןפָארטעג הלילח ךיז טָאה רשפא ,ןטכַארטוצרעביא ןביוהעגנָא

 ,ךעלברעק עכעלטע יד םיא ייב ןעמונעגוצ ,געוו ןיא ןַאמ ריא ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז

 ,םולשו סח ,ןבילבעג זיא יז ןוא ,בורג ַא ןיא ץעגרע ןפרָאוװדַאפ ןוא טעליוקעג םיא

 ףרַאװ םענ שטָאכ ,רעדניק ליֿפ ױזַא ,ערה-ןיע ןייק ,טימ הנוגע עקיבייא ןַא

 ,עכלעזַא המודּכ ןוא ,עכלעזַא ...!ןײדַא ךייט ןיא ייז טימ ,ןויצ-יאנוש ,ןײרַא ךיז

 טָאה ןוא ,טכַארטעגרעביא טכַאנ ענעי עזייר-עלײב:עּפיצ ךעבענ טָאה תובשחמ

 רעד טיירקעגסיױוא טָאה סע זַא ןוא ;גיוא ןייק טימ טכַאמעגוצ טשינ וליֿפַא

 ןיא סױרַא זיא ןוא לדיילק סָאד ךיז ףיוא טּפַאכעג יז טָאה ,גָאט ףיוא ןָאה רעטשרע

 רעמָאט ,ןַאמ ריא ףיוא ןקוקסורַא לעוװש רעד ףיוא טצעזעג ךיז טָאה ןוא ןסיורד

 יז טָאה - "!קעװַא טייג לזמ-םילש ַא,, ...ןעמוק טעוו רע ,ןבָאה תונמחר טָאג טעוװ

 זיא רע יװ .וגראמירפ ַא ןליּפשּפָא םיא טיײרגעגוצ ךיז טָאה יז ןוא טרעלקעג ךיז

 ,גיצ ַא לטרַאג םייב ןדנובעגוצ ןטניה םיא ייב ןעזרעד טָאה יז זַא רָאנ .ןעוועג טרעוו

 :ןטוג טימ םיאוצ ןפורעגנָא ךיז טָאה יז ןוא ,ץרַאה סָאד ןעגנַאגעגּפָא דלַאב ריא זיא

 ,טניימעג ךָאד בָאה ךיא :עלעגײבלדנַאמ ,סניימ לקירַאנַאק וד ,גנַאל ױזַא סָאװ --

 ןַא סעּפע ױזַא רעדָא ,רעניימ טישכּת רענַײש ,ןיידַא דרע רעד ןיא הלילח ןיוש טסיב

 .םולשו סח ,ןפָארטעג קילגמוא

 טָאה ןוא ,זיוה ןיא גיצ יד טלעטשעגקעוװַא ,טלטרַאגעצ ךיז טָאה ילא-ןועמש ןוא

 .ןייצ יד טיירדרַאפ ריא טָאה רע ;קַאז ַא ןופ יװ ,רעטרעוו טימ ןטיש ןבױהעגנָא

 ַא זיא סָאד ;דנַאלנגיצ ןופ - גיצ ַא טפיוקעג ריד ךיא בָאה ,בייוו ןיימ ,!טסדעה --

 יו ,סעטתיבה:לעב עגיה יד ,ייז ןעמ טסיימש גנַאל יו !וניתובא ונוגיצ אל רשא גיצ

 ,תוּכמ יז טסע ןסע זַא !וליֿפַא םולח ןיא ןעזעג טשינ גיצ ַאזַא ךָאנ ןבָאה ייז גנַאל

 לסיב ַא - עקירעביא סָאד ןוא ,ןעיילק ןופ "יעליּפ , ַא גָאט ןיא לָאמ ןייא לּכה-ךס

 ,וק ַא יו ,ערה-ןיע ןייק ,יז טיג ךלימ ןוא ;שרדמה:תיב ןופ ךַאד םענופ יורטש

 ךיא ,לפעש-קלעמ לופ ַא ןעזעג ןײלַא בָאה ךיא - גָאט ןיא לָאמ ייווצ ךיז טקלעמ

 ןייק טשינ ,עמַאמ ַא זיא'ס ?גיצ ַא ןעד זיא'ס !סטוג סָאדלַא ריד ייב ןעז ױזַא לָאז

 ,ןבעלכ ,בנג ַא ןופ האיצמ ַא .סָאד טסייה לטיג:עמעט ,יז טגָאז ױזַא !גיצ

 ךיז ךיא בָאה ,וטסניימ ,לפיוו !ןברַאק ןבלַאהטנביז רַאֿפ ןעגנודעגסיוא ,םיוק-םיוק
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 ןוא ןפגעיה---! יג ווירסלא פלקהָּכ
 פארב זוא = ,ןלקנירט

1 - .-.- 2," 

 רב סאו ,רֿפניא רמש

 -רימ שטסאה וד ב'-- א
 ,,!רמטצרבעג



 טלָאוװעג טשינרָאג יז טָאה לּכה-ךס זַא ?ןעגנודעגסיוא יז בָאה ךיא רעדייא ,ןעגנודעג

 ...ץלָאה טקַאהעג טכַאנ עצנַאג ַא !טדערעגנייא םיוק ,גיצ ןייק ןפיוקרַאפ

 הּכמ ַא - הכרב-המחנ , :השעמ תעשב טכַארטעג ךיז טָאה עזייר-עלייב-עּפיצ ןוא

 ,גיצ ַא טָאה יז רָאנ ,עטתיבה:לעב ַא זיא יז רָאנ זַא ,טניימ יז !עסױרג ַא ריא

 יז זַא ,ןגיוא יד סיױרַא ריא טעוו סע זַא ,ארומ בָאה ךיא !טשינ רענייק רעטײװ ןוא

 ןוא ...גיצ ַא ךיױא טָאה בייו סילאךועמש עזייר-עלײב:עּפיצ זַא ,ןעזרעד טעוו

 ןייגנָא יז לָאז סע !רעטסעוװש עטוג רָאג טשרמולּכ ?עטיײמ-היח ןוא ?עטַאלז-עמולב

 טכַארטעג ךיז יז טָאה ױזַא ..."!םלוע לש ונובר ,רימ ןשטניוו יז סָאװ ,בלַאה שטָאכ

 ןשקָאל ענעשטער ןטיירגוצ עלייוורעד ןעמונעג ,ןוויוא ןיא טצייהעגנייא טָאה ןוא

 ךיז טָאה ןוא ןיליפּתו תילט ןָאטעגנָא טָאה ילא-ועמש ןוא ,ןסיײבנָא ףיוא

 טשינ גנַאל ןיוש טָאה רע - ץרַאה טימ ,קַאמשעג ןוא ,ןענװַאד טלעטשעגקעװַא

 ,קיטש עשינזח טכַאמעג ,סהיוללה יד ןעגנוזעג טָאה רע !דניצַא יװ ױזַא טנוװַאדעג

 .רעדניק עלַא ןעגניז ןטימ טקעװעגֿפױא טָאה ןוא רעגניפ ןטימ טקַאנקעגוצ

 ַא טכַארבעג טָאה עטַאט רעד זַא ,ןעמַאמ רעד ןופ ןרָאװעג רָאװעג ןענייז רעדניק יד

 זיא ןעמ ןוא ,החמשו ןושש ןרָאװעג זיא ,ךלימ טימ ןשקָאל טכָאק עמ ןוא ,גיצ

 ןעמונעג ךיז טָאה עמ ןוא ךעלדמעה ענייא ןיא ךעלטעב יד ןופ ןעגנודּפשעגּפָארַא

 ַא ןעגנוזעגוצ השעמ תעשב ,לצנעט ַא טּפַאכעג טָאה עמ ןוא ,ךעלטנעה יד רַאפ

 :ןרָאװעג ןֿפַאשַאב סָאװרָאנ יז ייב זיא סָאװ ,לדיל

 !עלעגיצ ַא ,גיצ ַא ,גיצ ַא

 !עלעגיצ ַא טכַארבעג טָאה עטַאט רעד

 !ךעליימ ןבעג טעוו עלעגיצ סָאד

 ..!ןשיקָאל ןכָאק טעוו עמַאמ יד

 ןרָאװעג ילא-ןועמש זיא ,ןצנַאט ןוא ןעגניז ייז יװ ,רעדניק יד ףיוא טקוקעג

 לסיב ַא ענדעשז ,ךעבענ רעדניק ,, :טכַארטעג ךיז טָאה רע .רעגנעל יװ רעטיירב

 ַא גָאט עלַא ...טַאז ןייז ,םשה הצרי םִא ,טנייה ןיוש טעװ ריא ,השקשינ ...ךלימ

 ַא עקַאט זיא גיצ ַא - ךלימ ײט רעד וצ ןוא ,ךלימ טימ עשַאק ןוא ,ךלימ לזעלג

 רעה ךיא ?עסקַאט:לעב לשיפ טרעדניצַא רימ זיא סָאװ ...!רענייב יד ןיא טנוזעג

 ךיז רע זָאל !רעניײב רָאנ ,שיילפ ןייק ןבעג טשינ לו רע !רעטָאק םעד יװ ,םיא

 ,ערה-ןיע ןייק ,בָאה ךיא זַא ,שיילפ ןייז ךיא ףרַאד סָאװ !רענייב יד טימ ןגרַאװ

 זומ דיי ַא זַא ,סָאד טייטש ּוװװ .שיפ ןעמ טפיוק תבש ףיוא - :תבש ,יַא ...?ךלימ

 ןלעוו ךימ ןלָאז ןדִיי עלַא ...!ןיד ַאזַא ןעזעג טשינ ץעגרע ןיא בָאה ךיא ?שיילפ ןסע

 ןייש עסקַאטילעב רעזדנוא טלָאװ טלָאמעד ;ןגיצ טפיוקעג עלַא יז ןטלָאװ ,ןגלָאֿפ

 ןטַאט סנטַאט ןייז ןיא חור ַא טלָאמעד ןיוש טלָאװ סע !לכייב ןטימ ןעזעגסיוא

 ...!ןײרַא

 טגיילעגפיונוצ טָאה ןוא 'יונלוק-עמש ילא-ןועמש ,, טכַארטעג ךיז טָאה ױזַא

 רעד וצ ךיז טיירגעגוצ ןוא איצומה טכַאמעג ,ןשַאװעג ךיז טָאה ןוא ,ןיליפּת יִד

 טימ עזייר-עלייב:עּפיצ ןיירַא טמוק סע ןוא ריט יד ךיז טנֿפע .הדועס רעקיכלימ

 תוללק ןופ ןגער ַא ןוא ,תושפנ-תנּכס טימ סע2ּכ ןיא ,רעייפ יוװ טיור ,לּפעט קידייל ַא
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 תוללק ןייק טשינ !ּפָאק סילא-ןועמש ףיוא ןטיש ןביױהעגנָא ךיז טָאה תומרח ןוא

 טָאה לבעווש ןוא ךעּפ ,למיה םענופ ןלַאפעג ןענייז רענייטש - ןעװעג סָאד ןענייז

 :ליומ סעזייד-עליײב-עּפיצ ןופ ןסָאגעג ךיז

 !ןפרַאװנײרַא ךיד ,ןֿפרַאװסױרַא סע לָאז רוּכש םעד םענייד ןטַאט םעד -

 ןרעוו וטסלָאז ןסָאשעג !ןייג וטסלָאז עלקה-ףּכ !ןרעוו ריד ןופ לָאז ןייב ַא ,ןייטש ַא

 וד ,עז ייג !ןקָארב ןוא ןדיינש ,ןטָארב ןוא ןענערב ,ןעקנירט ןוא ןעגנעה !סקיב ַא ןופ

 !טכַארבעג רימ טסָאה וד גיצ ַא רַאֿפ סָאװ ,רענייא דמושמ וד ,חצור וד ,ןלזג

 ונובר ,סיפ ןוא טנעה ענייד ףיוא ןוא ּפָאק ןייד ףיוא םולח רערעטצניפ ַא ,רעטסיױװ ַא

 ...!רעײרטעג רעקיצרַאה ,רעטָאֿפ רעסיז ,םלוע לש

 סָאד טקורעגנָא טָאה רע .טרעהעג טשינ ילא-ןועמש ןיוש טָאה עקירעביא סָאד

 .ןפָארטעג טָאה םיא סָאװ ,קילגמוא סָאד ןקוקנָא זיוה ןופ סױרַא זיא ןוא לטיה

 יו ,טישכּת םענייש םעד ןעזרעד ןוא גיצ רעד וצ ןסיורד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא

 ,קיטולבטלַאק ךיז טהריג-הלעמ ןוא ריט רעד ןופ לקעלפ םוצ ןדנובעגוצ טייטש רע

 ןיהּוװ ?ןעמ טוט סָאװ ,טסּוװװעג טשינ ,טעלּפרעניה רעד ןיא ןייטש ןבילבעג רע זיא

 :ןײלַא ךיז וצ ןָאטעג גָאז ַא ןוא ,טכַארטעג ,טכַאדטעג ,ןענַאטשעג :ןעמ טייג

 ןטַאט סנטַאט רעײז ןיא חור ַא טעו סע - םיּתשלּפ םע ישפנ תומ ּת ,

 ןביירט וצ ןעמעוו טימ ,ןענופעג ןבָאה יז !עקדמלמ רעד טימ דמלמ םעד ,ןיײרַא

 .רעטצניפ ןוא טסיװ ןייז ייז טעוו ,סעוװָאטַאק ַא ןבעג ייז לעװ ךיא !סעווָאטַאק

 ,טפעשעג ןיא טשינ טשרמולּכ ךיז טשימ ,דמלמ רעד טָא לכעבענ ַא רָאג ,ךיז טכַאד

 תעשב טעקיכיכעג םידימלּת יד ןבָאה טסיזמוא טשינ !השעמ ַאזַא ףוס םוצ ןוא

 רימ טָאה ןציבר יד ןוא גיצ רעד טימ טחלשמעגסױרַא ךימ טָאה יבר רעד

 ןבעג יז לעװ ךיא ...ןקלעמ ןוא ןקלעמ רימ ייב ךיז לָאז יז ,טעוועשטניוועגוצ

 רעקוועיָאדָאזָאק יד ןופ תיצמתה:םד סָאד ןקלעמסיורַא יז ייב לעוו ךיא !ןקלעמ ַא

 יי...!רעבײרט-סעווָאטַאק ,סעצדַאיענוט ,שדוקיילּכ

 ןייג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא 'יונלוק-עמש ילא-ןועמש ,, טכַארטעג ךיז טָאה ױזַא

 יז וו ,טַאוויװ ַא ןליּפשּפָא ייז לָאז רע ,העד רעד טימ עקוועיָאדָאזָאק ןייק קירוצ

 !טרעװ ןענייז

 רעד ףיוא רַאדנער םעד ןעזרעד ןוא עמשטערק רענעבמעד רעד ײברַאֿפ ןעגנַאגעג

 ךָאנ טכַאלעצ רעדיינש רעזדנוא ךיז טָאה ,ןייצ יד ןיא לקעביצ-עקלויל ןטימ ריט

 .ןטייוורעד ןופ

 טסכַאל וד סָאװ - ידָאד םיא טגערפ - ,ריד ףיוא החמש ַא רַאפ זיא סָאװ --

 ?ױזַא

 םיא וצ טגָאז - ?ןכַאל ךיוא ריא טעװו רשפא ,לחומ טיײיז ,קוק ַא טוט -

 ןטלָאװ םידש ןעצ יװ ךיילג ,רעקרַאטש ךָאנ ןכַאל ןָא טבייה ןוא רעדיינש רעד

 לכ !קַאלש ַאזַא ,ידָאד בר ,רעגײטש ַא ,ךייא טלעפעג יו ,ונ - .טלציקעג םיא

 טײטשרַאפ ריא !ךימ ןפערט סע ףרַאד הרצ ַא ץעגרע ּוװ - בזוכ םדאה

 עזייר-עלייב:עּפיצ ,ןבעל לָאז בייוו ןיימ ןופ קסּפ ַא טַאהעג סָאד בָאה ךיא :השעמ ַא

 ףױא ןוא לסיש ףױא - םיסוסבו בכרב ןבעגעג רימ טָאה יז :סָאד טסייה
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 טימ דמלמ ןפיוא ןלַאפ רָאנ לָאז סע ,ןצרַאה ןרעטכינ ןפיוא אקווד ןוא ,רעלעט

 תח ת ןיע ןייז טעוו סע ,ןגייווש טשינ יז לעװ ךיא ,ךייא טלָאמ !עקדמלמ רעד

 עכלעזַא רימ טימ טביירט עמ זַא ,טנייפ בָאה ךיא !שטַאֿפ ַא רַאפ שטַאּפ ַא - ןיע

 לזעלג ַא קיטייװצרַאה רַאֿפ ,ידָאד בר ,הּתע-תעל רָאנ טיג ,ונַא .ךעלסעווָאטַאק

 יד ןוא ןדייד וצ ןבָאה חוּכ שטָאכ לָאז ךיא ,זדלַאה םעד ןעקנייוושכרוד ,טעריּפש

 ,רקיע רעד זיא סָאד ,ןדִיי ןייז רימָאל ,ידָאד בר ,םייחל ...ןענקַאילק טשינ לָאז המשנ

 !טגרָאזעג טשינ רָאנ - םלוע תרה םויה :ןבירשעג טײטש סע יו ,בותככ

 ױזַא יו ,ןזײװַאב יז לעװ ךיא .ןגרָאמירפ ַא ןליּפשּפָא ןיוש ייז לעוו ךיא ,רעכיז טייז

 !ךמע קלָאּפ רעזדנוא ןזייא ןוא רעש ,ךעצ טימ סעווָאטַאק טביירט עמ

 ץנַאג רַאדנער רעד טכַאמ - !סעווָאטַאק ַא זיא'ס זַא ,טגָאזעג ריד טָאה רעוו -

 סױרַא טרָאד ךייא ייב זיא רשפא - .עלעקלויל ןטימ טעקּפיּפ ןוא עטַאוװעמּת

 ?דייר יד ןיא תועט ַא

 .סעּכ רַאפ ןעגנורּפשעגרעטנוא שזַא זיא ילא-ןועמש

 םוק ךיא :טדער ריא סָאװ ,טסייוו ריא ?;ריא טדער סָאװ !רבשנה סרחכ לשמ -

 טגָאז !גיצ ַא :עטעקַאנה ךתב לחרב ײז טימ דייר ןוא ,גיצ ַא ןפיוק הליחּתכל יז וצ

 .-.! סָאד רָאג ריא

 יד טימ טריפעצ ןוא סעציײלּפ יד טימ טשטיינק ,עלעקלויל ןטימ טעקּפיּפ ידָאד

 יד טָאג יַאדװַא ךָאד ןיב ךיא ?קידלוש ךיא ןיב סָאװ,, :טדעד רענייא יװ ,טנעה

 ..."!קידלוש המשנ

 ותמ חו ,עקוװעיַאדָאזָאק ןייק ןייג ךיז טזָאל ןוא גיצ יד טּפַאכ ילא-ןועמש ןוא

 .רעייפ ַא םיא ןיא טנערב סע ןוא - וב הרעב
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 זיא רע ,טסייה סָאד ,הכאלמ ןייז ןָאטעג ךיז טָאה דמלמ רעד ןוא - דמלמהו

 ,ףיקיזנ,, ןופ ןינע םענעי ץלַא טנרעלעג ,םידימלּת ענייז טימ טלענקעג ןוא ןסעזעג

 הש כש כ :ףױהלוש ןצנַאג ןרעביא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה יירשעג רעייז ןוא

 - דכה תֵא הרבשו ,המהב יד ,לדייוו ןטימ ןָאטעג ץעז ַא טָאה יז - הבנזב

 ...לגירק סָאד ןכָארבעצ טָאה יז ןוא

 לָאז ןגרָאמ רעטוג ַא - ןוהידימלת לעו ןנבר לעו לארשי לע -

 ןייז קיספמ טגעמ ריא - .ילא-ןועמש טגָאז - !םידימלּת ערעייא טימ יבר ,ןייז ךייא

 ענעכָארבעצ סָאד ןוא ןפיולטנַא טשינ טעװ המהב יד ,השקשינ ,טונימ ַא ףיוא

 רימ טָאה ריא - סיורג רימ גיוט סָאװ .ןרעוו טשינ ץנַאג אלימב ןיוש טעװ לגירק

 יתבהא !ןעד סָאװ רָאנ ,סעװָאטַאק ףיוא עקַאט ,לציּפש טכער ַא ןָאטעגּפָא

 ךָאד טָאה ריא !ךעלסעווָאטַאק עכלעזַא טנייפ בָאה ךיא - יל עמשי יכ

 ןיא תבש ברע ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדיי ייווצ ענעי ןופ השעמ יד אמּתסמ טרעהעג

 ןיימ ריד ַאנ,, :ןרעדנַא םוצ רענייא ןָא ךיז טפור ?קנַאב רעטשרעבייא רעד ףיוא ץחרמ

 סע יו ,ןייא םיא טלייט ןוא רענעי בשיימ ךיז זיא ."ּפָא ךימ סיימש ןוא למעזעב

 רעד םיא וצ טגָאז .ןײדַא טולב ןזיב בייל סָאד טעשַאדַאקעצ ,ןייז וצ רעהעג
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 קצד דצלשזייװצג
 יז סטצכַאנ ,בר
 | טפמ יי יד



 רימ טימ טלָאוװעג ךיז טסָאה וד ביוא .ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד, :רענעסימשעג

 וד ןוא רעטעקַאנ ַא גיל ךיא תעשב ,קנַאב רעטשרעבייא רעד ףיוא ,ָאד ןענעכעדּפָא

 רעמָאט רָאנ ;טכערעג וטסיב ,יתיּת:אכיהמ - ,טנַאה ןיא למעזעב ַא טסָאה

 עכלעזַא ןופ טשינ טלַאה ךיא זַא ,ריד ךיא גָאז ,סעװָאטַאק ףיוא סָאד וטסניימ

 ...!!ךעלסעווָאטַאק

 ןוא ןלירב יד סיוא-טוט ,דמלמ רעד םיא טגערפ - ?לשמ רעד זיא סָאװ ןגעקַא -

 .רעיוא ןיא ייז טימ ךיז טצַארק

 רעד טימ ןײלַא ךייא ןגעקַא עקַאט זיא - ילא-ןועמש טכַאמ - לשמ רעד -

 ַא ףױא טסייה סָאד ,הגגשב טקורעגנײדַא רימ טָאה ריא סָאװ ,גיצ רענייש

 רעטכעלעג ַא ןסקַאװסױרַא ךייא ןָאק ,ריא טרעה ,רעטכעלעג ַאזַא ןופ .רעטכעלעג

 ןיב ךיא ;עגלַאּפ ַא סעּפע טַאלג טימ ןָאט וצ טָאה ריא זַא ,טשינ טניימ !קיּפוּפ ןפיוא

 ןשרעדיינש ןיא יַאבג ןוא ךעצ ןיא ןַאמהרבח ,עקוועײדָאלז קייקמ טייח ילא-ןועמש

 !ךמע קלָאפ רעזדנוא ןזייא ןוא רעש ,ןכלוש

 דמלמ רעד ןוא ,ןעגנורּפשעגרעטנוא שזַא ילא-ךועמש זיא רעטרעוו עטצעל יד ייב

 ,ןשטנעמ ַא וו ,רעדיינש םעד טכַארטַאב טָאה ןוא ןלירב יד קירוצ ןָאטעגנָא טָאה

 .רעטכעלעג ןופ טקיטשעג ךיז טָאה רדח רעצנַאג רעד ןוא ,ץיה ןופ טדער סָאוװ

 רעזייב ַא יו ,ןָא ךימ ריא טקוק סָאװ - הזה םעל תוערה המל -

 וצ ךייא וצ םוק ךיא - .סעּכ טימ ןיוש רעדיינש רעד ןָא ךיז טפור - ?קעלעשרַאמ

 !סָאװ סייוו חור רעד ןיירַא דימ טקור ןוא ריא טייג ,גיצ ַא ךייא ייב ףיוק ןוא ןייג

 .תומימּתב דמלמ רעד םיא טגערפ - !גיצ יד טשינ ךייא טלעפעג עס -

 !רָאטַאנרעבוג טײז ריא יו ,גיצ ַא ױזַא זיא'ס ?ריא טגָאז ,גיצ יד --

 יד לטיג-עמעט ןָא טמוק סע ןוא ,רעטכעלעג ַא סיוא טסיש רדח רעצנַאג רעד

 ילא-ןועמש :הנותח עטכער יד ןָא טשרע ךיז טבייה ָאד ןוא ,עקידנגייוושליטש

 םידימלּת יד ,טקוק ןוא טציז יבר רעד ;רעביא םיא טדער לטיג-עמעט ןוא טדער

 םעד טּפַאכ ,סעּכ ןיא טרעוו לטיג-עמעט זיב ,גנַאל ױזַא עדייב ןדייר ייז ;ןכַאל

 .םיא טּפעלש ןוא טנַאה ןרַאֿפ רעדיינש

 רעדיינש רעקװעײדָאלז ַא יו ,ןעז ןדִיי שטָאכ ןזָאל !בר םוצ טמוק ,טמוק --

 !לובלב ַא סיוא טכַארט !ךיז טעּפעשט

 עכעלרע יו ,ןעז ןשטנעמ ןזָאל ,הברדַא - .ילאךועמש טגָאז - !טמוק -

 םיא ןופ ןכַאמ ןוא ןשטנעמ ןדמערפ ַא ןּפַאטרעד ,טשרמולּכ שדוקיילּכ ,ןדִיי

 ..שינעמעלקלו געלל םוחריאוהו-גנַאל ןיא ןגָאז רימ יו ,עקרישטשטנַאה ַא

 טוט הנח:םייח בר ןוא .דמלמ םוצ רע טכַאמ - !ןבעלייבר ,ךיוא ריא עקַאט טמוק

 ןעייג ייז זַא ,טביילב סע ןוא עקלמרַאי רעד ףיוא טעקשַאק םענעסילּפ םעד ןָא

 .גיצ יד ןוא דמלמ רעד ,עקדמלמ יד ,רעדיינש רעד :טסייה סָאד ,ריפ עלַא בר םוצ

 ןציצ ַא ןיא בר םעד ןפָארטעג ייז ןבָאה ,בר םוצ ןעמוקעג זיא עינַאֿפמָאק יד זַא

 טשינ ,הנװּכ טימ ,עקנילָאװַאּפ ''רצי רשא ,, ןגָאז ןוא טנעה יד ןשיװ לטַאלַאכ

 ,םילולח !םיביקנ ,םיבקנ :רעדזַאב טרָאװ סכעלטיא טשטעווקעג ,טּפַאכעג

 טָאה ,םודַא ןוא םודַא גנידצלַא טימ טקיטרַאֿפעגּפָא ךיז טָאה רע זַא ןוא ...!םיל-דולח
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 זיא סָאװ ,לוטש ןייז ףיוא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא לטַאלַאכ סָאד ןעמונעגפיונוצ רע

 ןוא עקידנצנַאלג ,עטלַא סעשטנערעּפ טימ ךעלסיפ רָאנ ,לסעזעג ַא ןָא ןעוװעג

 גנַאל ןיוש ןטלָאװ סָאװ ,ןשטנעמ ןטלַא ןַא ייב ןייצ עטלַא יװ ,עקידנעלקָאש

 .םיסנ ףייא ךיז ןטלַאה יז רָאנ ,ןלַאּפסױרַא טפרַאדַאב

 ,ןרעדנַא םעד רענייא ןדייר טזָאלעג טשינ ןבָאה סָאװ ,םידדצ עדייב טרעהעגסיוא

 עטסמענרָאּפ עקירעביא יד טימ ,טחוש ןטימ ןייד םעד ןֿפור טקישעג בד רעד טָאה

 רעדיינש םוצ ןפורעגנָא ךיז טָאה ןוא ,י'ריעה יבוט העבש,, יד ,טָאטש ןופ טייל

 :ןושלה הזב

 םעד ךָאנ ןוא ,ףוס ןזיב בײהנָא ןופ השעמ יד לָאמ ַא ךָאנ ,לחומ ייז ,לייצרעד --

 .ןלייצרעד יז טעוװ

 ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןרזחרעביא טלױֿפעג טשינ ךיז טָאה רעדיינש רעד ילא-ןועמש ןוא

 טייח ילא-ןועמש טסייה רע זַא ,ןָא בייהנָא םענופ השעמ ענעגייא יד לָאמ ַא ךָאנ

 טהנעט רע שטָאכ ,ןכלוש ןיא יאבג ןוא ךעצ ןיא ןַאמ-הרבח ,עקוועײדָאלז ק'יקמ

 אלו ךצקועמ אל ,תורּפּכ ףיוא סע ףרַאד ךיא - תורצה לכמ יתנטק :ייז טימ

 ךלמש :ייז ןגָאז !דובּכ ןייק טשינ ליוו ןוא שטעּפ יד לחומ ךייא ןיב ךיא - ךצקודמ

 רע ,רוציקה ...ןייז וטסלָאז יַאבג ןוא ןּפַאכ וטסלָאז שטעּפ - ונל היהת ןיצק ךל

 רע ,טסייה סָאד ;גיצ ַא ךָאנ עקװעיָאדָאזָאק ןייק רעהַא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה

 רָאנ ;תורּפּכ קיצניינ ןוא ןיינ ףיוא יז ףרַאדַאב רע - טפיוקעג טשינ גיצ ןייק טלָאװ

 םיא יז טָאה ,סָאד טסייה עזייר:עלײב:עּפיצ ,ןבעל לָאז בייוו ַא טָאה רע יװ ױזַא

 ,ריא טגָאז ,בייוו ַא ןוא ...גיצ ַא לו יז - התקעצכה :ןעמעטָא טזָאלעג טשינ

 טגניד ןוא דמלמ-ארמג םעד הנח-םייח בר וצ ןעמוקעג רע זיא ,ןגלָאפ ןעמ ףרַאדַאב

 ךיז טזָאל ףוס םוצ .גיצ ַא :'עטעקַאנה ךתב לחרב,, סיוא טדער ןוא גיצ ַא םיא ייב

 םיא טָאה עמ ןוא ךעלברעק עכעלטע יד ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה עמ זַא ,סיוא

 ,רע ןוא ,סָאד טסייה סעװָאטַאק ףיוא ,סָאװ סייו תור רעד טקורעגנײרַא

 טרעהעג ךָאד טָאה ריא ..!ךעלסעװָאטַאק עכלעזַא טנייפ טָאה ,ילא-ןועמש

 ...!דָאב ןיא קיטיירפ ןענייז סָאװ ,ןדִיי ייווצ ענעי טימ השעמ יד אמּתסמ

 ,לָאמ ַא ךָאנ דָאב רעד ןופ לשמ םעד רעביא טרזח רעדיינש רעד ילא-ןועמש ןוא

 .ןכַאל ריעה יבוט העבש יד טימ םינייד יד טימ בר רעד ןוא

 רימָאל דניצַא - .בר רעד ןָא ךיז טפור - .דצ ןייא טרעהעגסיוא רימ ןבָאה --

 .דצ ןרעדנַא םעד ןכרָאה

 עקלמרַאי רעד ףיוא לטיה סָאד ןָא-טקור ,רעגולק רעד הנח:םייח בר ףיוא-טייטש

 :ןושלה הזב ןָא-טבייה ןוא

 ןוא ןסעזעג ןיב ךיא :השעמ יד ןעוועג ױזַא זיא השעמ יד !יתובר ,אניועמש -

 ,טנרעלעג ךיא בָאה ןיקיזנ רדס ,ןסעזעג ךיא ןיב םידימלּת יד טימ טנרעלעג

 ,רעד טָא עקוועײדָאלז ןופ דיי רעד טָא ןיײרַא-טמוק ...אמקיאבב ,ָאי - אמק-אבב

 םולש ּפָא טיג ןוא ,רע טגָאז עקװעײדָאלז ןופ ,רעקוועײדָאלז ַא זיא רע זַא ,טגָאז ןוא

 זיא רע זַא ,רימ רע טלייצדעד השעמ עצנַאג ַא דימ טלייצרעד ןוא ,ּפָא רימ רע טיג

 בייוו ַא טָאה ןוא ,רע זיא ,סָאד טסייה עקוועײדָאלז ןופ ,רעקוועײדָאלז ַא ןײלַא
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 ...יז טסייה עזייר-עליײב-עּפיצ ָאי - יז טסייה עזייר-עליײב-עּפיצ יז טסייה ,רע טָאה

 ?ךיז טכַאד ,ױזַא

 יד ךיז טלַאה סָאװ ,רעדיינש רעד ןוא ,רעדיינש םוצ ןָא ךיז טגייב דמלמ רעד

 ףיוא לסיב ַא לּפעק סָאד ,ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ טייטש ,לדרעב םייב טייצ עצנַאג

 :ןושל ןייז ףיוא טגָאז ןוא ךיז טלקָאש ןוא ,טייז ַא

 ןוא עלייב ןוא עּפיצ :ןעמענ יירד עלַא טסיײה יז !ןוכנו ביציו תמא -

 ןעק ךיא טניז ןוֿפ יז ןעמ טפור ױזַא ןוא ,ןבעגעג ןעמָאנ ַא ריא ןעמ טָאה ױזַא .עזייר

 ריא טעוו סָאװ ,ןכרָאה רימָאל רָאנ .קיסיירד רָאי ַא עקנילָאװַאּפ ןיוש ריא טימ ךיז

 ,קסע רעסעב טדער ריא !ןייצ יד טשינ רָאנ טדעדרַאפ ריא ?ידידי ,ןגָאז רעטײװ

 ריא סָאװ ןוא טדערעג בָאה ךיא סָאװ - םינורחאה לעו םינושארה לע

 ןיײק - "שמשה תחת שדח ןיא ,, :טגָאז ךלמה המלש יווװ ,טדערעג טָאה

 .-.ןָא טשינ טייג תומכח

 ףיוא טזײװַאב ןוא ןקָארשדעד דמלמ רעד טכַאמ - !ךיא טשינ רָאג סייוו ךיא --

 ךיא .יז טלדנַאהעג םיא טימ טָאה יז ,יז טדערעג םיא טימ טָאה יז - .עקדמלמ רעד

 !ךיא טשינ רָאג סייוו

 ?ןגָאז סעּפע יז טעװ סָאװ ,ןכרָאה רימָאל - בר רעד טגָאז - דניצַא -

 יד לטיג:עמעט ןוא ,עקדמלמ רעד ףיוא רעגניפ ןטימ טזיײװַאב בר רעד ןוא

 ןוא ,טנַאה ַא טימ רעטנוא ךיז טרַאּפש ,ןֿפיל יד ּפַא ךיז טשיוו עקידנגיײיײישליטש

 סָאד ןוא ,לעטשּפָא ןַא ןָא ,ךיג ןהנעט וצ ןָא יז טבייה טנַאה רערעדנַא רעד טימ

 .רעייפ א יו ריא טמַאלפ השעמ תעשב םינּפ

 ,דָיי רעד טָא :ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד ,רעדניק עשידִיי ,סיוא עשז טדעה -

 רעדָא זיא ...זיא ,ןייז לחומ רימ לָאז ,סָאד טסייה רעדיינש רעקוועײדָאלז רעד

 טרעהעג טָאה ריא !סָאװ טינ ןיילַא סייוו ךיא רעדָא ,רוּכש ַא רעדָא ,רענעגושמ ַא

 ןוא ,רעקיזָאד רעד טָא עקוװעײדָאלז ןופ שזַא ןייג וצ רימ וצ טמוק דיי ַא :השעמ ַא

 ,גיצ ַא ןפיוקרַאפ םיא לָאז ךיא ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ,קעלק ַא יו ךיז טעּפעשט

 גיצ ןייק טלָאװ רע זַא ,ןומזּפ ַא ייברעד רימ טלייצרעד ןוא ,ייווצ טַאהעג בָאה ךיא

 ,בייוו ַא טָאה רע יו ױזַא רָאנ ,תורּפּכיּכיּכ ףיוא יז ףרַאדַאב רע ,טּפיוקעג טשינ

 - לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא טרַאּפשעגניײא ךיז יז טָאה ,יז טסייה עזיײר-עלײב:עּפיצ

 הנעט !?לשמ ַא טײטשדַאפ ריא ,ןגלָאֿפ ןעמ ףרַאדַאב ,רע טגָאז ,בייוו ַא ןוא !גיצ ַא

 ךיא ףוקרַאפ ,גיצ ַא ןפױקקעוװוַא רימ יי;נ טליוו ריא !ןָא ךימ סָאד טייג סָאװ :ךיא

 ,טלעג ןייק רַאפ טּפױקרַאפ טשינ רָאג גיצ ןייק טלָאװ ךיא ,טסייה סָאד ,ךייא

 טביילב גיצ ַא ןוא קעװַא טייג טלעג .קיכעלייק זיא טלעג !טלעג זיא סָאװ םערָאװ

 !גיצ ןייק טשינ ,עמַאמ ַא זיא'ס !גיצ ַא ןעד זיא'ס - גיצ ַאזַא ךָאנ טרפבו ,גיצ ַא

 סנייטשמ ןסע ריא טנייה ,ןבעג ךלימ ריא ,ךיז ןקלעמ גנירג ריא ,ערה-ןיע ןייק

 סָאד ,ןעיילק ןופ "עליּפ , ַא גָאט ןיא לָאמ ןייא !סעּפע ןעד טסע יז ,טגָאזעג

 קידנסעומש קירוצ רָאנ .שרדמה:תיב ןופ ךַאד םענופ יורטש לסיב ַא עקירעביא

 טלעג ןוא ,ןגיצ ייווצ ערה-ןיע ןייק ,ךָאד בָאה ךיא :ױזַא ןעוועג בשיימ ךימ ךיא בָאה

 ןוא ,ןבעל לָאז ,ןַאמ ןיימ טשימעגנײרַא ןיוש ךיז טָאה ָאד ,דוציקב ...ערה-דצי ַא זיא
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 רעמ טשינ ?לּפיװ ,ריא טניימ - חקמ ןרַאֿפ רעדיינש ןטימ ןעמוקעגכרוד ןענייז רימ

 ,גיצ יד ןבעגעגּפָא םיא בָאה ךיא ןוא !םלוע לש ונובד ,ןגָאמרַאפ םיאנוש עניימ ןלָאז

 טשינ ,עמַאמ ַא :גיצ ַא ןעד זיא'ס .גיצ ַאזַא ןרָאװעג טגָאזעג עביל עניימ עלַא ףיוא

 טגָאז ,גיצ ןייק טשינ זיא'ס ,לובלב ַא טימ ,רעדיינש רעד ,ןייג וצ רע טמוק !גיצ ןייק

 ,לפעשקלעמ ַא רעהַא ,לחומ טייז ,טיג .יז טיײטש טָא !סָאװ ריא טסייוו ,ַאש !רע

 !ןגיוא יד ןיא ךייא רַאֿפ ןקלעמסיוא יז דיא לעװ

 ןקלָאמעגסױא טָאה ןוא לפעשקלעמ סָאד ןיציבר רעד ייב ןעילטנַא טָאה יז ןוא

 ןכעלטיא ךלימ טימ לפעש סָאד ןגָארטעגוצ ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאֿפ גיצ יד

 העבש יד םעד ךָאנ ןוא ,םינייד יד םעד ךָאנ ,בר םעד ,ךעלטנייוועג ,רעירפ ,רעדנוזַאב

 בוטש ןיא בר םייב ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,םלוע ןקירעביא םעד ןוא ,ריעה יבוט

 ןענעסנק ףרַאדַאב עמ :טגָאזעג טָאה רעד !ךיז ןפע למיה - רעדליפעג ַא ,םערַאיל ַא

 ןענעסנק :טגָאזעג טָאה רעד !הקשמ ןלעטש לָאז רע ,רעדיײנש רעקוועײדָאלז םעד

 טָאה רעד ןוא !גיצ יד ןעמענוצ םיא ייב ףרַאדַאב עמ - קיצניװ ךָאנ זיא ןיילַא

 ןיא ןוא רשוע ןיא ריא טימ ןרעטלע ךיז רע זָאל ,גיצ ַא זיא גיצ יד ,ןיינ :טגָאזעג

 ןפדַאװסױרַא ןוא לּפָאטנַאּפ עכעלטע עטוג טימ ןייז דבכמ םיא ףרַאדַאב עמ ;דובּכ

 !רָאי עצרַאװש ידלַא וצ םענייא ןיא גיצ רעד טימ

 םבר םענופ טקורעגסױרַא עקנילָאװַאּפ ילא-ןועמש ךיז טָאה ,השעמ ַאזַא ןעזרעד

 .הטילּפ טכַאמעג טָאה ןוא בוטש

 .ח :

 ףיוא סיפ יד ןעמונעג טָאה רעדיײנש רעד וא - וילגר תא טייחה אשיו

 ,שטנעמ ַא יװ ,דניוושעג ןוא ךיג םיהַא גיצ רעד טימ קעװַא זיא ןוא סעציילּפ יד

 טשינ הלילח םיא טגָאי עמ יצ ,טקוקעגמודַא ךיז טָאה רע .הפרש ַא ןופ טפיול סָאװ

 ןקורט - ףסכ ןיא םנח,, סױרַא זיא רע סָאװ ,טָאג טקנַאדעג טָאה ןוא ,ךָאנ

 ...שטעּפ ןָא

 ילא-ועמש ךיז טָאה ,עמשטערק רענעבמעד דעד יײברַאפ ןעגנַאגעגכרוד

 רַאפ טנקיילרַאפ טָאה רע ןוא ''!תמא םעד ןסיװ רימ ייב וטסעוו תוּכמ,, :טרעלקעג

 .השעמ עצנַאג יד ןידָאד

 .קירעגיינ טשרמולּכ ידָאד םיא טגערפ - !ךיז טרעה סָאװ ,ונ --

 !ץרא:-ךרד ןעמ טָאה רימ רַאֿפ - .ילא-ועמש טגָאז - ?ןרעה ךיז לָאז סָאװ --

 - ךדַאּפ אלו ינא םדָא יכ ,סגיװָאטַאק ןייק טשינ ןעמ טביירט רימ טימ

 יז ףיוא טנפעעג לסיב ַא סָאד בָאה ךיא !עלעגנִיי ןייק טשינ סעּפע ךָאד ןיב ךיא

 זַא ,סיוא ךיז טזָאל ,הרוּת ןיא דמלמ ןטימ לסיב ַא טרעהרַאֿפ ךיז ,שודק-הּפ ַא

 ,רבדה רוציקב ...ךיז טוט תויתוא עניילק יד ןיא סָאװ ,םיא ןופ רעסעב סייוו ךיא

 .טפיוקעג בָאה ךיא סָאװ ,גיצ יד רימ ןבעגעג ןוא ןטעבעגדעביא ךימ ןבָאה ייז

 חק שפנה :טיטש קוסּפ ןיא יוװ ,בותככ ,טונימ ַא ףיוא יז ךייא טַאנ .יז זיא טָא

 .ןפנָארב לסיב ַא טיג רימ ןוא שֿפנ םעד ךײא טמענ - יל ןת שוכרהו ךל

 רעד ידָאד ךיז טכַארט - "!ךיוא רעגניל ַא ךָאנ רע זיא ,ןלדג ַא זיא רע גיועג,
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 ,ןרעה ןוא ליּפש ענעגייא סָאד לָאמ ַא ךָאנ ןכַאמ םיא טימ ףרַאדַאב עמ, - .רַאדנער

 ""?רעטײװ ןגָאז רע טעוװ סָאװ

 :טגָאזעג רע טָאה רעדיינש םוצ ןוא

 ביוא ,''קינשיוו,, ןטלַא לזעלג ַא ,ילא-ןועמש ,ןגעווטענייד ןופ בָאה ךיא -

 .קשח טסָאה וד

 - .שזַא ךיז טקעלַאב ןוא ילאףועמש טכַאמ - :רמושמה ןי םענופ -

 ךייא ייב זַא ,סייוו ךיא ;תוניבמ ַא ןגָאז ךייא רימ ןלעו ,דעהַא טזייוו ,יתיּת"אכיהמ

 ףיורעד זיא רעכעלטיא טשינ - בזוכ םדא ואל רָאנ ,קינשיו לזעלג טוג ַא ןייז ףרַאד

 .ןיבמ ַא

 ןדנובעגפיוא רעדיינש רעזדנוא ייב ךיז טָאה ,לזעלג עטשרע סָאד ןעקנורטעגסיוא

 :רַאדנער םוצ ןָא ךיז טפור רע ןוא גנוצ יד

 ריא ירָאטַאק סָאװ ,דָיי ַא סעּפע ךָאד טייז ריא ,בורק רעביל ןיימ ,רָאנ טגָאז --

 טגָאז ;ןשטנעמ ײלרעלַא טימ ןָא ךיז טרעק ריא ןוא ,ןבעל'כ ,רַאנ ןייק טשינ טייז

 ?שינעדנעלברַאֿפ ?ףושיּכ ןיא טביילג ריא ,רָאנ רימ

 .עטַאוועמּת ידָאד םיא טגערפ - ?ונייהד --

 ...?לוגלג ַא ,רעטוג-טשינ ַא ,ץל ַא ,קובד ַא - ילא-ןועמש טגָאז - ונייהד --

 טעקּפיּפ ןוא םינּפ ןטַאװעמּת ַא ידָאד טכַאמ - !סָאד וטסגָאז סָאװ ןגעקַא -

 .עלעקלויל ןטימ

 "יונלוק-עמש ילא-ןועמש ,, טגָאז - .ןענירד ןגעקַא ױזַא טַאלג סע סעומש ךיא --

 ןוא םידש ,תופשכמ ןוֿפ ,םיפשכמ ןופ ,םילוגלג ןופ ןדייר וצ ףיוא טשינ טרעה ןוא

 ,ּפָאק טימ טשרמולּכ וצ-טרעה ידָאד .סעקַאלעקווַאװ ,ךעלעטערש ,םיצל ,תוחור

 :רעדיינש םוצ ןָא ךיז טפוד ןוא סיוא רע טייּפש םעד ךָאנ ;עלעקלויל ןטימ טעקּפיּפ

 עקיטנייה לעװ ךיא ?ןליײצרעד ריד לעװ ךיא סָאװ ,ילא-ןועמש ,טסיײיװ וד --

 םיתמ רַאפ ,תמא םעד ןגָאז ריד לעװ ךיא .ןפָאלש ןבָאה ארומ ,רימ טכַאד ,טכַאנ

 ןיא ןביילג ןָא ןיוש ךיא בייה ןָא טנייה ןופ רָאנ ,טַאהעג ארומ דימּת ךיא בָאה

 ...ךיוא םיצל ןיא ןוא םילוגלג

 - !ןביילג טשינ טװּורּפ - .רעדיינש רעד םיא וצ טכַאמ - !ריא טָאה הרירב ַא -

 ןעווַארּפ ןבייהנָא ןוא ץל רעטכעד ַא סעּפע ךייא וצ ןפַאכנײרַא רָאנ ךיז זָאל ,ונַא

 סָאד ןסיגסיוא ,שטשרָאב עשזיד יד ךייא ןרעקרעביא :קיטש עטכער ענייז

 ןּפינקרַאֿפ ,ךעלּפעט עלַא ךייא ןכערברעביא ,ךעלגירק עלַא ןעקנירטסיוא ,רעסַאװ

 ץַאק יד ןוא ,ןײרַא טעב ןיא ץַאק ַא ךייא ןֿפרַאװנײרַא ,ןטק-תילט םענופ תיציצ יד

 ןענָאק טשינ ךיז טלָאז ריא ןוא ,אשמ דוּפ ןעצ יוװ ,ןצרַאה ןפיוא ךייא ייב ןגיל לָאז

 ,ןירַא ןגיוא יד ןיא ךיילג ןקוק ץַאק יד ךייא לָאז ,ןיײטשּפױא טעוו ריא זַא ןוא ,ןריר

 ...שטנעמ רעקידניז ַא יו

 יד טימ טּפרַאװרַאֿפ ןוא סוא-טיײּפש ,רַאדנער רעד טכַאמ - !גונעג !גונעג --

 !תוישעמ עכלעזַא טכַאנ ןגעקַא ןלייצרעד וצ ןיוש ריד גונעג - .טנעה

 ךייא בָאה ךיא סָאװ ,טשינ לביאדַאֿפ ןייק טָאה ,ידָאד בר ,טנוזעג רימ טייז --

 ,בותככ ,קידלוש טשינ ןיב ךיא זַא ,ןײלַא טסייוו ריא ;טעשטוקרעד לסיב ַא
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 ..עטָאּפָאלכ ַאבַאב ַאלעימ עינ - םירבד ויה אל :טײטש קוסּפ ןיא יװ

 !טכַאנ עטוג ַא

 .ט

 ןיא ןײרַא רע זיא ,םײהַא ןעמוקעג זיא רעדיינש רעד זַא - טייחה אבשכ

 קעטַאשטעּפ ַא ןבעג טלָאוועג טָאה ןוא ,ךעלטיירב ץנַאג ,ןוזגרי ַא טימןיירַא בוטש

 רע .תוחוּכ עלַא טימ ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה רע רָאנ ;טרעװ זיא יז יװ ,בייוו ןייז

 ןוא ''! ןייגרעביא סניימ זָאל !ענעדִיי ַא טביילב ענעדִיי ַא ,טע ,, :טכַארטעג ךיז טָאה

 .ןגיל םענייש ַא בייוו ןייז רַאפ טלייצרעד רע טָאה ןגעוו םולש-ךדד ןופ

 טרָאפ ,םינּפַא ,ןעמ טָאה רימ רַאֿפ ?רעדורב ןיימ עזייר-עלײב:עּפיצ ,וטסרעה -

 ןיב - טַאהעג רימ ןופ ןבָאה עקדמלמ רעד טימ דמלמ רעד סָאװ ,אלימ-.ץרא-ךרד

 בָאה הזל ץוח ןוא !ןיידַא ייז ןיא זיא סע לפיוו ,ןבעגעג ייז בָאה ךיא ;לחומ ריד ךיא

 ןלָאצ ןפרַאדַאב יז זַא ,טנקסּפעגּפָא בר רעד טָאה ,בר םוצ טּפעלשעגקעװַא יז ךיא

 ןייז ףרַאדַאב ,גיצ ַא ןעלדנַאה יז וצ טמוק ,ילא-ןועמש וו ,דִיי ַאזַא זַא םערָאװ ,סנק

 דיי ַא זיא ,בר רעד טגָאז ,ילא-ןועמש רעד טָא םערָאװ ,דובּכ רעטסערג רעד ײז יב

 ...רעכלעוו ירָאטַאק

 סָאװ ,םיחבש יד ןרעהסיוא טלָאװעג טשינ רעמ רעבָא טָאה עזייר-עלײב:עּפיצ

 ,גיצ עתמא יד רעכיג סָאװ ןקוקנָא טלָאװעג ןיוש טָאה יז .ןַאמ ריא ףיוא טגייל עמ

 זיוה ןיא קעװַא זיא ןוא לּפעט סָאד טּפַאכעג יז טָאה ;טכַארבעג טָאה ןַאמ ריא סָאװ

 זיא עזייר-עלייב:עּפיצ ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע ןוא .גיצ יד ןקלעמסיוא

 ןילא-ןועמש ןעמונעגנָא טָאה יז ;רעטרעװ ןָא ןיוש ןיײרַא בוטש ןיא ןפָאלעגנײדַא

 סעקַאסוטס עטוג יירד טימ םיא טָאה ןוא רענלָאק םיב ןטניה ןופ הליחמ

 עטסיוװ עצרַאװש ידלַא וצ,, םענייא ןיא גיצ רענייש רעד טימ ןפרָאװעגסױרַא

 ...!רָאי ערעטצניפ

 רעדיינש םעד םורַא ךיז ןבָאה ,גיצ רענייש רעד טימ ןסיורד ןיא ןבילבעג

 יד טרעהעגסיוא ןבָאה ןוא ,רעדניק ןוא רעבייוו ,ןדִיי לדער ץנַאג ַא ןבילקעגפיונוצ

 טלַאה רע סָאװ ,גיצ עקיזָאד יד זַא ,טלייצרעד יז טָאה ילא-ןועמש סָאװ ,םישודח

 טיג ןוא ךיז טקלעמ סָאװ ,גיצ ַא ,עקוועיָאדָאזָאק זיא ,טרָאד רָאנ זיא ,לטרַאג ןפיוא

 ילא-ןועמש ...גיצ סיוא יז טרעוו ױזַא ,רעהַא ריא טימ רע טמוק םיוק רָאנ ,ךלימ

 טָאה ןײלַא רע זַא ,דמושמ ַא ןביילג געמ עמ ,תועובשה לּכ טימ ןרָאװשעג טָאה

 ןוא בוטש ןיא בר םייב ןקלָאמעגסיוא יז טָאה עמ יװ ,ןגיוא ענייז טימ ןעזעג

 ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא ...ךלימ טימ לפעשקלעמ לוֿפ ַא ןקלָאמעגנָא

 ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ השעמ יִד טגערפעגרעביא ,טסנרע ץנַאג גיצ יד טכַארטַאב

 ןוא קזוח טכַאמעג ,טכַאלעג ןבָאה ערעדנַא ...ךיז טשודחעג קרַאטש ןוא ,לָאמ ַא

 ןוא ןגיּפשעגסיױא ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןבָאה ערעדנַא ןוא ,ךעלטרעוו טגָאזעג

 :ןָאטעג גָאז ַא

 .ןיציבר ַא ןיב ךיא יװ ,גיצ ַא ױזַא זיא'ס !גיצ ענייש ַא -

 ?סָאד זיא ןעד סָאװ -
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 ?לוגלג ַא זיא'ס זַא ,טינ טעז ריא !לוגלג ַא -

 ןרעװ סע ;םלוע ןצנַאג םענופ טּפַאכעגרעטנוא טרעוװ 'ילוגלג,, טרָאװ סָאד

 ןיא ָאד ןפָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םילוגלג ןופ תוישעמ ײלרעלַא טלייצרעד

 ןיא ,עדעבַאיישיּפ ןיא ,עלעּפמַאי ןיא ,עקוועיָאדָאזָאק ןיא ,עקוװעײדָאלז

 טשינ סייוו רעװ !טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא - טסָאװכ-ײשטעּפ ןיא ,שטיװָאּפַאלּפַאכ

 ןריפסיורַא טזומעג סָאד טָאה עמ סָאװ ,לדרעפ ספלָאװ-רעזײל טימ השעמ יד

 רעוו ,רעגייטש ַא ,יצ ...?םיכירכּת ןיא ןייז רבקמ ןוא ןענעגרה ,טָאטש רעד רעטניה

 סָאד טָאה עמ תעשב סָאװ ,ףוע לטרעפ ןטימ השעמ יד טרעהעג טשינ טָאה

 המודכו ...?:עלעגילפ ןטימ ןריר וצ ןבױהעגנָא סָאד טָאה ,שיט םוצ תבש טגנַאלרעד

 .תוישעמ עתמא עכלעזַא

 ןופ עדנַאמָאק עצנַאג ַא םיא ןבָאה ,רעטייוו ןייג טזָאלעג ךיז טָאה ילא-ןועמש זַא

 :ןעִירשעגכָאנ םיא ןבָאה יז .דובּכ טימ טײלגַאב ךעלגניי-רדח

 !רעדיינש רעקידנקלעמ ,ַאררוה !ונלוק-עמש ,ַאררוה --

 .רעטכעלעג ןופ ןטײז יד ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה םלוע רעצנַאג רעד

 ןַא ַאזַא טָאה רע גונעג ;ןצרַאה ןרַאפ ןעמונעגנָא ןילא-ןועמש ןיוש טָאה ָאד

 רעד רעביא גיצ רעד טימ קעװַא רע זיא !קזח םיא ןופ ךָאנ ןעמ טכַאמ ,קילגמוא

 סָאװ ,שטייטס :'ק דצ-לעוּפ,, הרבח ןשיװצ דלַאװעג ַא טכַאמעג טָאה ,טָאטש

 םיא טָאה עמ סָאװ ,השעמ עצנַאג יד טליײצרעד ייז טָאה רע :ןעמ טגייווש

 ךָאנ טקישעג דלַאב ןעמ טָאה ...גיצ יד ןזיװַאב ייז ,עקוועיָאדָאזָאק ןיא ןָאטעגּפָא

 עקירעביא יד וצ ןוא םינייד יד וצ ,בר םוצ ןייג לָאז עמ ,ןבילבעג זיא'ס ןוא ,ןֿפנָארב

 זיא ּוװ ,שטייטס :טלעוו יד ןגיילנייא ,ייז רַאפ ןעיירש לָאז עמ ,י'ריעה יבוט העבש,

 ,רעדיינש ַא ןדִיי ןעמערָא ןַא ןּפַאטרעד לָאז עמ ,החיצר ַאזַא ןרָאװעג טרעהעג סָאד

 גיצ ַא טשרמולּכ ןפוקרַאֿפ םיא ,ךעלברעק עכעלטע עטצעל יד ןרַאנסױא םיא ייב

 סָאד ןיוש קזוח םיא ןופ ןכַאמ ךָאנ ןוא !סָאװ סייוו חור רעד םיא ןּפוטשנײרַא ןוא

 !םודס ןיא וליפַא ןֿפָאלדַאפ טשינ ךָאד ךיז טָאה השעמ ַאזַא ?לָאמ ערעדנַא

 יד וצ ןוא םינייד יד :צ ,בר םוצ ןעמוקעג ןעניז "קדצ-לעוּפ,, הרבח ןוא

 :טלעוו יד טגיילעגנייא ,ייז רַאפ ןעִירשעג ןבָאה ,י'ריעה-יבוט העבש ,, עקירעביא

 ןעמערָא ןַא ןּפַאטרעד לָאז עמ ,החיצר ַאזַא ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ּוװ ,שטייטס

 ןפיוקרַאפ םיא ,ךעלברעק עכעלטע עטצעל יד םיא ייב ןרַאנסױא ,רעדיינש א ןדִיי

 ?לָאמ ערעדנַא סָאד ןיוש סָאװ סיי חור רעד םיא ןּפוטשניײרַא ןוא גיצ ַא טשדמולּכ

 ...!םודס ןיא וליּפַא ןפָאלרַאפ טשינ ךָאד ךיז טָאה השעמ ַאזַא

 ןבָאה "ריעה יבוט העבש , עקירעביא יד טימ םינייד יד טימ בר רעד ןוא

 בר םייב עלַא טכַאנ רעד ףיוא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה ,תונעט יד טרעהעגסיוא

 ןביירשנָא טרָא ןפיוא ָאד עקַאט לָאז עמ ,ןבילבעג זיא'ס ןוא ,הפיסַא ןַא ףיוא

 העבש ,, עקירעביא יד ןוא םינייד ,םינבר רעקוװעיײָאדָאזָאק יד וצ ווירב ןטכער ַא

 יבוט העבש ,, עקורעביא יד ןוא םינייד ,םינבר רעקוועײדָאלז יד ןוא 'יריעה יבוט

 יד וצ ווירב א ןבירשעגנָא ןבָאה ןוא טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה '"ריעה

 ןיא שדוקה-ןושל ףיוא ''ריעה יבוט העבש ,, יד ןוא םינייד ,םינבר רעקוועיָאדָאזָאק
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 דע
: 

 (5 8 = יח
 "* ר הלװ תיממ ךציײט -.-- ?כילוק ןאצ ןיד א ףוא ְךאָו םיִא טפקטמ א םיִא שאאי רעצנמ ,זא ,םיא ךיזטכאד ,שנױל רפ יװ יױזַא ןוא .ןירא שפעװ רעד ןיא ןפוק ךיז ןטזאס ןוא לוק .ןייז ,טימ טשינ יֵלִא ןופמש שייבש -!לארשי עמ : 2



 :תואב תוא ווירב רעד זיא טָא .הצילמ רענייש א רעייז

 ,טלעוו רעד ןופ ןלייז ,םימסרופמ םינואג םימכח ,םינייד ,םינבר יד וצ דובכל,

 ןוא ךייא וצ ןייז לָאז דירפ .ייז ףיוא טנעלעגנָא זיא לארשי ןופ זיוה עצנַאג סָאד סָאװ

 ןוא עקוועיָאדָאזָאק ןיא הליהק רעקיליײה רעד וופ ןדיִי עלַא וצ ןײז לָאז דירפ

 .ןמֶא ,ּפעק ערעייז ףיוא ןעוד ןָאט לָאז סטוג סָאדלַא

 רעייז ןרָאװעג ןָאטעג זיא'ס זַא ,ןרעה ןָאטעג ןבָאה ןרעיוא עדעזדנוא יפּכ תויה ,

 ריב ילא-ּועמש בר ,טײל-טָאטש ערעזדנוא ןופ םענייא וצ הלווע עסיורג ַא

 ןופ ייווצ :ונייה ,ונלוק-עמש ילא-ןועמש םיא טפור עמ סָאװ ,טייח בייל-טידנעב

 ,היחתש לטיג:עמעט תרמ תינולּפ ןייז טימ הנח:םייח בר דמלמה ,טייל ערעייא

 ןבלַאה טעביז ךס ,טלעג רעדיינש רעזדנוא ייב טפַאשגולק טימ טרַאנעגסיוא ןבַאה

 טשיװעגּפָא ןבָאה ןוא םילּכ יד ןיא ךיז וצ ןָאטעגניירַא ןבָאה ייז סָאװ ,רעבליז לבור

 טשינ ךיז טוט ױזַא ןוא - טכערמוא ןייק ןָאטעג טשינ ןבָאה רימ :ןגָאז ןוא ןּפיל יד

 רעקיזָאד רעד זַא ,תודע ןגָאז ,טעמתחעג ןטנוא ןעייטש סָאװ ,עלַא רימ !ןדִיי ייב

 ךיז זיא סָאװ ,רעדניק טימ לּפוטמ ַא ןוא הכאלמ:לעב רעמערָא ןַא זיא רעדיינש

 גנַאל ןיוש ךָאד טָאה ךלמה דוד ןוא ,עינַאװערָאה רענעגייא טימ ךעלרע סנרפמ

 וד זַא ,טנעה ענייד ןופ טייקדימ יד - לכאת יכ ךיּפכ עיגי :םילהּת ןיא טגָאזעג

 טשּפ רעד :םימכח ערעזדנוא ןגָאז ,טוג ןוא לױװ זַא ןייז ריד טעװ ,ןסע ןָאט טסעוו

 ,ןטעב ךייא רימ ןעוט ,ןכב .טלעוו רענעי ףיוא טוג ןוא טלעוו רעד ףיוא ליוװ :זיא

 רעייא ןוא ,ןרָאװעג ןָאטעג זיא'ס סָאװ ,ףיורעד ןייז שרודו רקוח דלַאב טלָאז ריא

 :ייװצ יד ןופ סנייא ןייז קסּפ םייקמ טלָאז ריא ןוא ,ןוז יד יו סױרַא לָאז טּפשמ

 םיא לָאז עמ רעדָא ,תומילשב טלעג ןייז רעדיינש םעד ןרעקמוא לָאז ןעמ רעדָא

 טָאה רע סָאװ ,גיצ יד תמחמ ,טפיוקעג טָאה רע סָאװ ,גיצ ןייז ןבעגסױרַא

 ןייג טָאטש עצנַאג יד ךייא ןָאק סָאד ...!גיצ ןייק טשינ זיא ,ןריפ וצ טכַארבעג

 םימכח ערעזדנוא יו ,ןדִיי ןשיװצ םולש ןייז זָאל ןוא ...אתיירואד העובש ַא ןרעװש

 וצ ןייז לָאז םולש .םולש יו ןדִיי דַאֿפ ילּכ טשנעבעג ַאזַא ךָאנ ָאטשינ :טגָאזעג ןבָאה

 !ןמָא ,ןדִיי עלַא וצ םולש ,ןטסטנעָאנ םוצ ןוא ןטסרעטייוו םוצ םולש ,ךייא

 .206) ברהבכ בֶהִה םואנו ..ל"ז בדהב בױה םואנ;

 ,ָאליידיקיוו לשיפ ,קיּפוּפ חרז ,עטָאּפַאק ךורב םואנו

 ,ץכעלָאש לטָאמ ,ןעשטַאק לסינ ,שטיווק םייח

 .'שיקשיק לשעה-עשוהי

1 

 טָאה ןוא הנבל יד טניישעג טָאה טכַאנ רענעי ןיא - אוהה הלילב

 ענעלַאפעגנייא בלַאה ערעטצניפ עריא טימ עקוועײדָאלז ףיוא ּפָאדַא טקוקעגּפָארַא

 יוװ .סנַאקרַאּפ ןָא ,ךעלמייב ןָא ,ןֿפױה ןָא ,טשטעווקעגפיונוצ ןעייטש סָאװ ,ךעלזייה

 עטלַא טימ ןימלע-תיב רעטלַא ןַא ,טָאטש יד טכַאנײב סיוא טעז ןימלע-תיב ַא

 גנַאל ןיוש ןטלָאװ ךס ַא ןוא ,םיערוּכ ןגיובעגנָא ןעייטש יז ןופ ךס ַא סָאװ ,תובצמ

 יד שטָאכ ןוא .רעצעלק טימ טרַאּפשעגרעטוװא ןייז טשינ ןלָאז ייז ןעוו ,ןלַאפעגנײא
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 םענופ ןוא קרַאמ םענופ תוחיר יד ןוא ,קידלגיופ ױזַא טשינ טרָאד זיא טפול

 ןשטנעמ עלַא ןענייז ןגעווטסעד ןופ - ;רעױמ ַא יװ ךיוה סעּפע ןענייז ףיוהלוש

 עניילק ןוא טייל עטלַא ,רעבייוו ןוא ןדִיי ,רעכעל יד ןופ סענַאקַארַאט יו ,סױרַא

 ךיז טָאה םלוע רעד .גָאט ןקידנענערב ןסייה םעד ךָאנ יילטפול ַא ןּפַאכ ,, ,רעדניק

 רעדָא ,םילטב םירבד ןעלּפַאלּפ ,ןסעומש לסיב ַא ןלעוװש יד ףיוא טצעזעגסיוא

 יד טימ ,הנבל רעד ןופ הרוצ יד ןטכַארטַאב ,ןירַא למיה ןיא ףױרַא ןקוק ױזַא טַאלג

 ייז ךעלגעממוא זיא ,ּפעק ןצכַא טימ ןייז לָאז עמ זַא סָאװ ,ןרעטש ןסַאילימ:ילימ

 !ןלייצוצרעביזי

 ןײלַא רענייא טײרדעגמורַא רעדיינש רעד ילא-ןועמש ךיז טָאה טכַאנ רענעי ןיא

 ןיא טלדנַאהעגנייא טָאה רע סָאװ ,טישכּת ןטימ ךעלסעגרעטניה עלַא ןיא

 טשינ םיא לָאז ןעמ ,סעקינהרבח:עסייוו יד רַאֿפ טיהעג ךיז ,עקוועיָאדָאזָאק

 ןיא ןזָאל רעדיוו ךיז רע לָאז ,גָאט ןרעוו טעװ סע זַא ,טנכערעג טָאה רע !.ןעזרעד

 עקשטינזיצקַא רעד לדָאה וצ טּפַאכעגנײרַא ךיז רע טָאה לייוורעד ןוא ,ןײרַא געוו

 לסיב ַא ךיז ןדיירסיוא ןוא ןֿפנָארב לסיב ַא קיטײװצרַאה רַאפ ןעמענ ,לקנעש ןיא

 ףיוא טָאה רע סָאװ ,קילגמוא םעד חוּכמ הצע ןַא ריא טימ ןטלַאה ךיז ,ץרַאה סָאד

 .ןעמונעג ךיז

 רעשליבצנַאמ , ַא ,הנמלַא ןַא לבייוו ַא ןעװעג זיא עקשטיניזיצקַא יד לדָאה

 עלַא טימ רעטסעווש עטוג ַא ןוא "עװטסלַאשטַאנ,, ץנַאג טימ ןדנובעגסיוא ,"ּפָאק

 ?יעקשטיניזיצקַא ,, ןעמָאנ רעד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ .טָאטש ןיא תוכאלמ:ילעב

 ;רַאוּת-תפי ַא ,ענייש ַא רעייז ןעוועג זייוולדיימ זיא יז סָאװ ,השעמ ַא רעביא

 ייברַאפ קידנרָאֿפכרוד לָאמ ןייא ןעזרעד יז ,רעכייר ַא רעייז ,קינזיצקַא ןַא טָאה

 קינזיצקַא רעד יז טָאה ;טחוש םוצ זדנעג ןגָארטעג טָאה יז תעשב ,עקוועײדָאלז

 :ןָאטעג גערפ ַא ןוא טלעטשעגּפָא

 ?וטסיב סנעמעוו ,לדיימ --

 ריא ןעמ טָאה ;ןרָאװעג ןֿפָאלטנַא זיא ןוא טכַאלעצ ,טמעשרַאֿפ ךיז יז טָאה

 רעד זַא ,ןגָאז ערעדנַא ...'עקשטינזיצקַא יד,, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןָא טלָאמעד ןופ

 ,ןטַאט ריא טימ טדערעג ,םייה רעד ןיא םעד ךָאנ ריא ייב ןעוועג זיא קינזיצקַא

 טייג ןוא טייטש יז יו ןעמענ יז ,ןבָאה הנותח ריא רַאפ טלָאוועג ,רוקָאנױו הימחנ

 טָאה ,"םיאנּת,, ןעועג טעמּכ ןיוש זיא .ןײרַא לטייב ןיא ןטַאט ריא ןלָאצוצ ךָאנ ןוא

 ,ךודיש רעד ןרָאוװעג ןכָארקעצ זיא ,ןײדַא רעליימ יד ןיא ןעמונעג יז לטעטש סָאד

 ,לזמ-םילש א סעּפע רַאפ הנותח עליטש ַא םעד ךָאנ טַאהעג הנותח רָאג טָאה יז ןוא

 ,הּפוח רעד וצ ןייג טלָאװעג טשינ ,טנייוװעג קרַאטש יז טָאה ;ןקידלפונ-הלוח ַא

 רָאג זיא יז זַא ,טגָאזעג טָאה עמ .טגיוװעג טָאטש עצנַאג יד טלָאמעד ךיז טָאה

 סָאװ ,ריא ףיוא לדיל ַא טכַאמעג טָאה עמ ןוא ,קיזניצקַא םעניא טכָאקרַאפ ןעוועג

 טבייה לדיל סָאד עקוװעײדָאלז ןיא םויה דע ךָאנ סָאד ןעגניז ךעלדיימ ןוא ךעלבייוו

 :רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז
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 ,טניישעג טָאה הנבל יד,

 - ןעוועג זיא טכַאנ בלַאה

 "...ריט רעד ייב טציז עלעדָאה ןוא

 :רעטרעוו יד טימ סיוא ךיז טזָאל סע ןוא

 ,עקנישוד ,ביל ךיד בָאה ריא ,,

 ,קע ןַא ןָא רָאג
 "!ריד ןָא ןבעל טשינ שזַא ןָאק ךיא

 רעזדנוא סָאד טָאה ריא רַאֿפ ןוא ,עקשטינזיצקַא יד לדָאה ןעוועג זיא סָאד טָא

 ףיוא םיא ייב סָאװ ,גנידצלַא טלייצרעד :ץרַאה רעטיב ןייז ןסָאגעגסױא רעדיינש

 ?ןעמ טוט סָאװ :הצע ןַא ןבעג םיא לָאז יז ,ןטעבעג ןוא ,ךיז טוט המשנ רעד

 :םירישה-ריש ןיא טגָאז ךלמה דוד יו ,ָאי סעּפע ךָאד טייז ריא ?ןעמ טוט סָאװ --

 סָאװ :הצע ןַא רימ טיג ...ןכַאז עדייב טייז ריא ,ןייש זיא'ס רעוו - הואנו ינא הרוחש

 ?ןעמ טוט

 ןעד טעז ריא - .סיוא:טייּפש ןוא לדָאה םיא וצ טגָאז - ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ -

 ןוא טמענ ?עבמָאב רעד טימ ןטלַאה ךיז ריא טעוו סָאװ !לוגלג ַא זיא'ס זַא ,טשינ

 םעד ,םולשו:סח ,ןבָאה ךָאנ טנָאק ריא !רָאי עצרַאװש ידלַא וצ סױרַא םיא טפרַאװ

 טדײשעגּפָא טייוו ןייז יז זָאל ,טַאהעג טָאה לרעּפ עמומ ןיימ סָאװ ,קסּפ םענעגייא

 .טלעוו רעתמא רעד ףיוא ןיוש זיא יז ,רימ ןופ

 .ןקָארשרעד ילא-ןועמש טגערפ - !ונייהד --

 זיא ,םולשה הילע ,לרעּפ עמומ ןיימ - ץפיז ַא טימ לדָאה טגָאז - ,ונייהד --

 ...עכעלרע עלַא ןענייז החּפשמ רעזדנוא .ערשּכ ַא ,ענעדִיי עכעלרע ןַא ןעוועג

 ןעמ טָאה ,ןרעװ סָאד לָאז טנעדברַאּפ ,עקוועײדָאלז ןטסיװ םעד ןיא ,ָאד שטָאכ

 יד ןיא םערָאװ ,ןגיוא יד רעטניה ,ךעלטנייוועג ,רעדנוזַאב ןכעלטיא ןדיײרַאב ביל

 עמומ ןייֵמ ,רוציקב ...עינעצומ-עינעצוק ,סעקינתפילח עסיורג ײז ןענייז ןגיוא

 טגיל סע :יז טעז ,קרַאמ ןיא ןעגנַאגעג לָאמ ןייא זיא ,םולשה:-הילע ,לרעּפ

 טמוק לװַאב ןכעליינק ַא :בשיימ ךיז יז ןיא .דרע רעד ףיוא לװַאב ןכעליינק ַא

 ןוא לװַאב ןכעליינק סָאד טמענ יז .ףיוא סָאד טבייה ןוא ןָא ךיז יז טגייב ;ץונדצ

 .דרע רעד ףיוא לַאפ ַא ןוא ןײרַא םינּפ ןיא גנורּפש ַא ריא סָאד טוט ,ןייג ךיז טזָאל

 רעדיוו ריא סָאד טוט ,ףיוא סָאד טבייה ןוא לָאמ ַא ךָאנ אמּתסמ ןָא ךיז יז טגייב

 ,ןָא לָאמ ַא רעדיוו ךיז יז טגייב .דרע רעד ףיוא לַאֿפ ַא ןוא ןיײרַא םינּפ ןיא גנורּפש ַא

 לַאּפ ַא ןוא םינּפ ןיא גנודּפש ַא רעדיוו ריא סָאד טוט ,לָאמ ַא רעדיוװ סָאד טמענ

 טּפַאכ) לװַאב ןכעליינק ןפיוא ײּפש ַא טוט ןוא בשיימ ךיז יז זיא .דרע רעד ףיוא

 ןכעליינק סָאד - קוק ַא טוט יז .םייהַא ןייג ןיוש ליוו ןוא ,(!רעכַאמנטַאװ רעד סָאד

 לװַאב ןכעליינק סָאד - ןפיול ךיז טוװרּפ יז ;ךָאנ ריא ךיז טעשטַאק לווַאב

 ,תושלח ןלַאפעג ,ךעבענ עטױט ַא םיהַא ןעמוקעג זיא יז ,רוציקב .ךיז טעשטַאק

 סָאד זיַא ,ריא טניימ ,סָאװ .רדסּכ רָאי ַא רשפא טקנערקעגּפָא םעד ךָאנ טָאה ןוא

 ...!טפערט ,ונַא ?רעגייטש ַא ,ןעוועג
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 - !טינש ןייא ףיוא ןענייז רעבייוו עלַא - םירורב םלוכ ,םיבוהא םלוכ !טע -

 טימ ךודדיּפ ,סעדצָאב ,ןלימ עטסוּפ ,תוישעמ עקסבַאב זיא'ס - .ילא-ןועמש טגָאז

 ןעמ טלָאװ ,ןעשטעלּפ רעבייוו סָאװ ,ןרעהוצ ןלעוו ךיז לָאז עמ !ײצירקַאל

 טייטש קוסּפ ןיא יו ,בותככ ,ןטָאש םענעגייא ןרַאפ ןבָאה ארומ טפרַאדַאב

 םויה ,טשינ רָאג רָאנ ...זדנעג ןענייז רעביוו - תולק ןתעד םישנ :ןבירשעג

 .טכַאנ עטוג ַא ךייא טָאה !טגרָאזעג טשינ - םלוע תרה

 .רעטייוו ןייג ךיז טזָאל רעדיינש רעד ילא-ןועמש ןוא

 רעקיטש ןשיווצ טריצַאּפשעג טָאה הנבל יד .טנרעטשעגסיוא ךיז טָאה טכַאנ יד

 טימ .רעבליז טימ טגײלַאב ,גרעב עלעקנוט עכיוה יוװ ,סיוא ןעעז סָאװ ,ןקלָאװ

 סָאװ ,עקוװעײדָאלז טָאטש רעד ףיוא טקוקעגּפָארַא הנבל יד טָאה םינּפ ןבלַאה ַא

 רַאֿפ ארומ ןבָאה סָאװ ,םיּתב-ילעב לייט ַא .ףָאלש ןטכער ןיא ןטלַאהעג טָאה

 ךיז ,ןסירד ןיא טנַאװעגטעב ןטימ טלקעּפעגרעבירַא ךיז ןבָאה ,ןצנַאװ

 קַאמשעג ץנַאג טעּפָארכעג ,ּפָאק ןדעביא רעכעלייל עלעג יד טימ טקעדעגרעביא

 ןופ ,ךס ַא גנוזייל ןופ ,דירי ןפיוא ןוידּפ ןופ תומולח :תומולח עסיז ןעזעג ןוא

 ַא לטפעשעג ַא ןופ ,ןליוװ ַא רעייז ץירּפ ַא ןופ תומולח ;סבָארג ַא לטסנידרַאֿפ ַא

 - ןײלַא דובּכ ןופ ןוא דובּכב הסנרּפ ןופ טױרב לקיטש ַא ןוֿפ תומולח ;סטוג

 עמ ;שּפנ ןקידעבעל ןייק סַאג רעד ףיוא טשינ טעז עמ ...!תומולח ענעדיײשרַאֿפ

 גונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טניה:עקטַאי יד וליֿפַא - ,ץעגרע ןיא סּפיּפ ןייק טשינ טרעה

 יד ןשיװצ טערָאנעגנייא ךיז ןבָאה ,גָאט ןכרוד טעוװעדרָאמעגנָא ןוא 'טליבעגנָא

 ןטלעז-ןטלעז !ַאש ןוא - סעּפַאל יד ןשיוװצ סעדרָאמ יד ןטלַאהַאב ,ךעלצעלק

 ַא סעּפע ייז ךיז טמולח סע תעשב ,'וַאה,, רעבלַאה ַא יז ייב סױרַא ךיז סּפַאכ

 ךיז טכַאד סע תעשב רעדָא ,ןייצ יד ףיורעד ךיז ןפרַאש טניה עדעדנַא סָאװ ,לדנייב

 ...דוס ַא ןייא ייז טמיור ןוא ןײרַא רעוא ןיא ןבילקרַאֿפ ךיז טָאה גילפ ַא זַא ,ייז

 ןוא ךיז טיירד ,לגילפ עטזָאלעצ טימ קושז רעשירַאנ ַא ךרוד טילפ ןטלעז-ןטלעז

 ןוא סַאב ַא ןופ ענורטס ַא יו טעמושז ,טרָא ןייא ףיוא ןטפול רעד ןיא טבעוװש

 רעד וליפַא ...ןגיושטנַא טרעוװ ןוא דרע רעד ןָא לַאפ ַא טוט !ש ששז :טכַאמ

 טימ טּפַאלק ןוא ןטיילק יד טיה ,םורַא רע טייג טכַאנ עלַא סָאװ ,רמוש-טָאטש

 ףיוא יװ ,לָאמ סקיטנייה טָאה ...!ַאלק !ַאלק ..!ַאלק !ַאלק :ךעלקעטש ייווצ

 קַאמשעג זיא ןוא טנַאװ ַא וצ טרַאּפשעגוצ ךיז טָאה ,ןעקנורטעגסיוא ,סיעכהלדוצ

 ילא-ןועמש םוא ךיז טיירד טכַאנ רעליטש רעקיזָאד רעד ןיא ...ןרָאװעג ןֿפָאלשטנַא

 לָאז יצ ,טשינ סייוו רע ןוא ,טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןײלַא רענייא רעדיינש רעד

 ךיז וצ טדער ןוא םורַא:טייג רע ןוא ...ןציז רע לָאז יצ ,ןייטש רע לָאז יצ ,ןייג רע

 :טייהרעליטש ןיײלַא

 יבָאס עליּפוק - עטָאּפָאלכ ַאבַאב ַאלַאמ ענ - אידגל הלכאו ארנוש התאו -

 דח-חיח:ח ...?גיצ ַא !גיצ רעקיזָאד רעד ףיוא לעביהָאּפ ַא ןעמוק זָאל ...!ַאנָאק

 !אידג דח !אידג

 תעשב .רעטכעלעג םענעגייא ןייז רַאֿפ רעביא ךיז טקערש ןוא ךיז טכַאלעצ רע

 עריא טימ םש ַא טָאה סָאװ ,'ילוש רעטלַאק ,, רעד ייברַאֿפ ךרוד רע טייג השעמ
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 ןעלטיק עסייוו ןיא ןָאטעגנָא ,סטכַאנױצ-תבש עלַא ןטרָאד ןענװַאד סָאװ ,םיתמ

 :גנַאזעג ןימ ַא סעּפע טרעה רע יװ ,םיא ךיז טכַאד סע ןוא ,םיתילט ןיא ןוא

 רע ...טכַאניב רעטנױװ ןיירַא ןעמיוק ןיא טזָאלב סָאװ ,טניוו ַא יװ !וארארא

 ,סַאג רעשִיױג רעד ןיא ןייג ךיז טזָאל ,"לוש רעטלַאק,, רעד ןופ ּפָא-טערט

 ךיז טָאה סָאװ ,שטַאהוּפ ַא טפייפ סָאד "!סססצּפ,, לוק ַא רע טרעהרעד

 ַא ןָא םיא ףױא טלַאפ סע ...רעטסיולק ץיּפש ןפיוא ,ןביוא ץנַאג ןבילקרַאֿפ

 רע ,ךיז טקרַאטש רע רָאנ !תושפנ-תנּכס טימ ,דחּפ ַא ,הרוחש-הרמ עכעלקערש

 ,טכַאניײב טגָאז עמ סָאװ ,ןכלעזַא ,קוסּפ ַא סעּפע ןגָאז ליוו ןוא ץרַאה ַא ךיז טכַאמ

 ,קוסּפ םעד ןסעגדַאֿפ רעבָא רע טָאה ;ןבָאה טשינ ארומ ןייק לָאז עמ זַא

 ײלרעלַא אקווד ןגעקַא םיא ןעמוק ,ןטש-השעמ ןוא !ּפָאק םענופ ןגױלּפעגסױרַא

 רעתמא רעד ףיוא גנַאל ןיוש ןענייז סָאװ ,עטנַאקַאב ןופ רעדליב עקידארומ

 ךיז טָאה רע סָאװ ,תוישעמ עכעלקערש ךס ַא ןָא ךיז טנָאמרעד רע ןוא ...טלעוו

 םעניא םיצל טימ ןוא תוחור טימ ,םידש טימ תוישעמ :ןבעל ןייז ףיוא טרעהעגנָא

 ףיוא יװ ןפיױל סָאװ ,ךעלעטערש טימ תוישעמ ...ךעלבלעק ןופ טלַאטשעג

 ,ןשינעפעשַאב םינימ טימ ,טנעה יד ףיוא ןעייג סָאװ ,סעקַאלעקווָאװ טימ ,ךעלדער

 ןיא םוא-עייג סָאװ ,םיתמ עקידעבעל טימ תוישעמ ...גיוא ןייא ףיוא ןקוק סָאװ

 עקיזָאד יד זַא ,ךיז ייב טלעוּפ ילא-ןועמש ...םיכירכּת ןיא ןָאטעגנָא ,והוּתה םלוע

 ,ץל ַא רעדָא ,לוגלג ַא רָאנ ,גיצ ןייק טשינ זיא ,םורַא ריא טימ ךיז טריפ רע סָאװ ,גיצ

 טוט רע רעדָא ,ןישרַא ןעצ ףיוא גנוצ ַא סױרַא םיא רע טלעטש דלַאב טָא סָאװ

 :טָאטש רעצנַאג רעד רעביא יײרשעג ַא טוט ןוא לגילפ יד טימ שטַאּפ ַא

 רע טלעטש ;חומ רעד םיא ךיז טבייה סע זַא ,טליפ ילא-ןועמש ..."!וקידיַאקרק,,

 .עבמָאב רעד ןופ ןרעוו רוטּפ ליוו רע ;לטרַאג םעד ּפָא-טדניב ,עלײװ ַא ףיוא ּפָא ךיז

 רעדיינש םענופ ןטערטּפָא טשינ ליוו רע ,טייטש רוחב רענייש רעד !סָאװ ?רעװ

 םיא טייג רע - טירט רָאּפ ַא ןייג ןזָאל ךיז טוװּורּפ ילא-ןועמש !וליפַא טונימ ַא ףיוא

 טייג רע - סקניל ךיז טמענ רע ;סטכער רע טײג - סטכער ךיז טמענ רע ;ךָאנ

 ...סקניל

 ךיז טזָאל ןוא לוק ןייז טימ טשינ ילא-ןועמש סיוא-טיירש - !לארשי עמש -

 רעצעמע זַא ,םיא ךיז טכַאד ,טפיול רע יוװ ױזַא ןוא .ןײדַא טלעוו רעד ןיא ןפיול

 יװ ,םיא וצ טדער ןוא לכלוק ןגיצ ןיד ַא ףיוא ךָאנ םיא טעקעמ ןוא םיא טגָאי

 :ןזח ַא יו ,טגניז ןוא ,שטנעמ ַא

 ..+םיתמ תויחהל התא ןמיא-איא-איוו ...!היחמו תיממ ךל--:מ -

 .או

 - רעבייוו ,ןענווַאד ןייג ןענַאטשעגפיוא ןענייז ןדִיי זַא ,ירפ רעד ןיא - רקובב
 ילא-ןועמש ןענופעג ןעמ טָאה ,עדערעשט רעד וצ - ךעלדיימ ןוא ,ןײרַא קרַאמ ןיא

 ךעלסיפ יד ,טציז גיצ עניַײש יד םיא ןבענ ןוא ,דרע רעד ףיוא ןציז רעדיינש םעד

 ןעמ ,רעדיינש םוצ וצ טייג ןעמ .לדרעב ןטימ טלקָאש ןוא טהריג-הלעמ ,ךיז רעטנוא
 ױו ,טקוק ןוא טציז רע ;טרָאװ ַא טשינ טרעפטנע רע - םיא םוצ טדער
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 רערָאג רעד ןופ ףױלעגנָא ןַא ,לדעד ַא ןרָאװעג דלַאב זיא ...םלוג רענעמייל ַא

 ..ילא-ועמש :למיה ןזיב רעדליּפעג ַא ,סערַאיל ַא ,יירעדערעג ַא ,טָאטש

 ...טלעטשרַאפ ...רעטוג-טשינ ...עקַאלעקוװָאװ ...ץל ...לוגלג ...ונלוק-עמש ...גיצ

 ...טעשטומרַאפ ...טעשטומעג ...טכַאנ עצנַאג ַא קידנטייר ןרָאפעג - טריפעג

 טָאה רע זַא ,טלייצרעד טָאה רעכעלטיא :סנגיל גונעג ןגיולפעג ןענייז השעמ תעשב

 ...קידנטייר ןרָאֿפ םיא ןעזעג ןיילַא

 ּפָאק םעד ןיירַא טקעטש ןוא דִיי ַא טגערפ - !ןעמעוו ףיוא ןרָאפעג זיא רעוו --

 ?ןילא-ןועמש ףיוא גיצ יד יצ ,גיצ רעד ףיוא ילא-ןועמש - .ןײדַא לֶדער ןיא

 .רעטכעלעג ַא סיוא-טסיש םלוע רעצנַאג רעד

 דִיי ַא ןָא ךיז טפור - !רעטכעלעג רעיא טימ ךייא וצ זיא ייוו ןוא ךָא זַא -

 טגעמ ןעמעש !רעדניק ןופ סעטַאט !עטביװַאב !דרעב טימ ןדִיי - .הכאלמ:לעב ַא

 וצ רעהַא ןבילקעגפיונוצ ךיז ריא טָאה סָאוװו !ןײדַא זדלַאה ןטייוו רעייא ןיא ךיז ריא

 ?קנַארק-טיוט ךעבענ ,שטנעמ סיוא זיא רעדיינש רעד זַא ,טשינ טעז דיא !?ןכַאל

 ןוא ָאדיַא-טָא ןייטש טשינ ,אפור םעד ןפור טקיש ןוא םייהַא ּפָא םיא טריפ רעסעב

 !!!ןידַא ןטַאט סנטַאט רעייא ןיא חוד ַא ,ןייצ יד ןערישטש

 ,טַאמרַאה ַא ןופ יװ ,ןסָאשעגסיוא הכאלמ:לעב רעד טָאה רעטרעוװ עקיזָאד יד

 ךָאנ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה רעד .ןכַאל וצ טרעהעגפיוא טָאה םלוע רעד ןוא

 ילא-ןועמש ןעמונעג טָאה ןעמ .אפור םעד לדוי וצ ןפָאלעגקעװַא זיא רעד ,רעסַאװ

 ןוא םייהַא טריפעגּפָא םיא טָאה ןעמ ןוא טנעה יד רעטנוא ,הליחמ ,רעדיינש םעד

 ןייז טימ אפוד רעד לדוי ןפיול וצ ןעמוקעג זיא דלַאב .ןירַא טעב ןיא טגײלעגניירַא

 םיא טָאה רע :"קענוטַאר סיורג,, ןבעגעג םיא טָאה ןוא גײצעגרעּפַאלק ץנַאג

 טולב טּפַאצעג ,רעדָא רעד וצ ןגָאלשעג ןוא סעקוװוַאיּפ ןוא סעקנַאב טלעטשעג

 .רועיש ַא ןָא

 - טגָאזעג ןיילַא לדוי טָאה ױזַא - ,ןּפַאצּפָא םיא טעוװ עמ טולב רעמ סָאװ -

 ןופ ךיז ןעמענ ,טכַאדעג ָאד טינ ,ןטײקפַאלש עלַא תמחמ ,רעסעב ןייז ץלַא טעוו

 ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג אפור רעד לדוי טָאה ױזַא - ."ןטילבעג,, יד ןופ ,קינייװעניא

 ,םשה הצרי סַא ,טכַאנ רעד ףיוא זַא ,טגָאזעגוצ טָאה ןוא ,'עירָאטקָאדה תמכח,,יד

 ןָאטעג קוק ַא טָאה עזייר-עלייב-עּפיצ זַא ןוא .לָאמ ַא ךָאנ ןעמוקנײרַא רע טעוו

 םענעכָארבעצ םעד ףיוא ,לזמ-םילש רעד ,ךעבענ טגיל רע יװ ,ןַאמ ריא ףיוא

 ,טכַאמשרַאפ ןּפיל יד ,ףױרַא ןגיוא יד ,טקגידעגנייא סעטַאמש ךס ַא טימ ,ןַאשטּפַאט

 וצ ןבױהעגנָא יז טָאה - ,טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא טשינ ךיז טּפעלק סע ,ץיה ןופ טדער

 םעד טימ ןגָאלק ןוא ןדרעמָאי ,ןענייוו ,טנַאװ ןָא ּפָאק ךיז ןגָאלש ,טנעה יד ןכערב

 :ןטיױט ַא טנייוװַאב עמ סָאװ ,חסונ

 וטסזָאל ןעמעוו ףיוא !רעסיורג ַא רימ זיא רענוד ַא ,רימ זיא דניוו ,רימ זיא ייוו --

 !!רעד-ניק עניילק עניימ טימ רעבייא ךימ

 םורַא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה ,ךעבענ עסעוורָאב ןוא עטעקַאנ ,רעדניק יד ןוא

 טנייוועג ןבָאה ערעטלע יד .ןענייוו ןפלָאהעג ריא ןבָאה ןוא עמַאמ רעמערָא רעד

 סָאװ ,ערענעלק יד ןוא ;ןרערט יד ןעגנולשעג ,רעמינּפ יד ןטלַאהַאב ,טייהרעליטש
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 םיבסש רפקוופיהד אזחק ,הה48,
 " ףכאח םוא ןופ ךַאנ שכסמ פמ
 ךיד זז"װאב ײ+ ןפמ ףראדאב

 פ?נוא זי טא רעש ,,ףר8 :
 יי יב - הל

 א ; 3 ןביטבא
 וע

 ..דמשהל לבא גורל ,הלנחלמ



 סָאװ ,לוק ַא ףיוא טניײװעג טַאלג ןבָאה ,ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה

 ןופ עלעגנַיי ַא ,עקשטיניילק סָאד רָאג וליֿפַא ןוא ;רעכעה ןוא רעכעה ץלַא רעטייוו

 רעד וצ טקורעגוצ ךיז טָאה ,למינּפ לעג טעשטומעגסיוא ןַא טימ ,יירד רָאי ַא

 עדייב ,עלעכייב ןבָארג ןטימ ןוא ךעלסיפ עמורק ענעגיובעגסיוא ענייז טימ רעטומ

 ,עמַאמ ,, :ןָאט ןכיוה ַא רָאג ןעמונעג טָאה ןוא לּפעק ןיא טקורעגניידַא ךעלטנעה

 סָאװ ,גנַאזעג ןימ ַאזַא ןעוועג זיא םענייא ןיא גנידצלַא סָאד "!!!ןסעעע לו

 זיא'ס רעװ ;ייברעד ןייטש ןפוא םושב טנָאקעג טשינ טָאה שטנעמ רעדמערפ ַא

 ןופ ןפָאלעגסױרַא דלַאב רע זיא ,ןײדַא לביטש ןיא רעדיינש םוצ ןעמוקעגנײרַא

 ,טימעג ןכָארבעצ ַא טימ ןוא ץרַאה טקיטולבעצ ַא טימ ,רענעגָארטעצ ַא ןטרָאד

 ַא רע טָאה - ?ילא-ןועמש סעּפע טוט סָאװ :ןָאטעג גערפ ַא םיא טָאה ןעמ זַא ןוא

 ..."!םיא זיא ייוו ןוא ךָא זַא,, :טדער רענייא יו ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ

 טימ טייצ עצנַאג יד ןענַאטשעג ןענייז ,תונכש עטנעָאנ ,רעבייו עכעלטע

 יד ןיא ךיילג ןעזייר-עליײב:עּפיצ טקוקעג ,רעזענ עטיור טימ ,רעמינּפ עטנייוװרַאפ

 יד טימ טלקָאשעגוצ ,סעקסיּפ ענדָאמ הנושמ השעמ-תעשב טכַאמעג ,ןײדַא ןגיוא

 י!עזייר-עלייב-עּפיצ ,ריד וצ זיא ײװ ןוא ךָא זַא,, :טדער רענייא יו ,ּפעק

 ןיא טבעלעגּפָא ונלוק-עמש ילאךועמש טָאה רָאי קיצפופ !אלפנ שודיח ַא

 ,רעטצניפ רעד ןיא ,םערָאװ ַא יו ,ןגעלעג ,תוקחד ןיא ,טײקמערָא ןיא עקוועײדָאלז

 ַא רַאפ סָאװ ,טסּוװעג טשינ טָאה רענייק ,טדערעג טשינ םיא ןופ טָאה רענייק

 לָאמ ַא טימ ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג טּפַאלשרַאֿפ זיא רע זַא ,דניצַא .זיא סָאד שטנעמ

 ,ןרָאװעג רָאװעג לָאמ ַא טימ זיא ןעמ ;תובוט תולעמ ענייז עלַא טימ ןזיװַאבסױרַא

 רעסיורג ַא ,המשנ ערשּכ ַא ,עטוג ַא ,ענעטלעז ַא ןעועג זיא ילא-ןועמש זַא

 ךיז ,טייל עמערָא יד ןלייט ןוא םידיגנ ייב ןסייר טגעלפ רע ;טסיײה סָאד ,הקדצ-לעב

 ןלײט ךיז ,ןײרַא טולב ןזיב ןגָאלש ךיז ןוא טָאטש רעצנַאג רעד טימ יז רַאֿפ ןגירק

 ןעמ טָאה םיחבש ןוא תולעמ ךס ַא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,ןסיב ןטצעל ןטימ םענעי טימ

 ךָאנ ,רעגײטש ַא ,ךָאנ טלייצרעד עמ יו ,רעדיינש ןעמערָא םעד ךָאנ טלײצרעדכָאנ

 ןופ טעמּכ ןייז הלוח-רקבמ ןעגנַאגעג םיא זיא ןעמ ןוא ,היוול רעד תעשב ןטיוט ַא

 רע ,ןטייקכעלגעמה לּכ טימ טעװעטַארעג םיא טָאה ןעמ ןוא ,טָאטש רעצנַאג רעד

 ...טייצ רעד רַאֿפ ןבדַאטש טשינ ,הלילח ,לָאז

 .בי

 ךיז ןבָאה עקוװעײדָאלז טָאטש רעד ןופ תוכאלמ-ילעב יד ןוא - םילעוּפהו

 ,ןפנָארב טלעטשעג ,עקשטינזיצקַא יד לדָאה ייב הפיסַא ןַא ףיוא ןבילקעגפיונוצ

 ,ךעלטנײװעג ,םידיגנ יד טלדיזעג ,םישעמ טעברַאעג ,טרעדליּפעג ,ןעירשעג

 .עטָאלב רעד טימ טכַאמעג ײז ,ןגיוא יד רעטניה

 םידיגנ יד ,ייז ןגייווש סָאװ !יז לָאז ןענערב ,טָאטש ענייש ַא - עקוװעײדָאלז --

 רעזדנוא ןיא ךיז טדָאב רעכעלטיא ...!?ןבָאה ייז ןלָאז ףוס ןטסיװ ַא ,ערעזדנוא

 טלעג !עדוװירק רעזדנוא ןעמעננָא ךיז לָאז'ס רעוו ,רענייק ָאטשינ זיא'ס ןוא ,טולב

 ,דָאב ַא ,טחוש ַא ,קַאלש ַא ,הרצ ַא !רימ - !טלָאצ רעװ עקבָאדָאק רעד ןיא
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 ?ןדיי ,ריא טגייווש סָאװ !זדנוא ייב - !טיוה יד ןעמ טסייר ןעמעוו ייב - ,לידבהל

 !סעקשיק יד ןרעביירט ייז ריעה יבוט העבש יד ןוא םינייד ,םינבר יד וצ ןייג רימָאל

 !:החּפשמ עצנַאג ַא ןעלױק ץזָאל לָאז עמ ,תורקפה ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ

 ...1!!המכחתנ הבה

 טכַאמעג טרָאד ןבָאה ןוא בר םוצ קעװַא ןענייז 'יקדצילעוּפ,, הרבח ןוא

 טָאה רע סָאװ ,רעפטנע םעד טנעיילעגרעביא בר רעד ײז טָאה .דלַאװעג ַא

 יד ןוא םינייד ,םינבר רעקװעיָאדָאזָאק יד ןופ הלגע-לעב ַא ךרוד ןעמוקַאב סָאװרָאנ

 .ריעה יבוט העבש

 :ווירב ןיא ןענַאטשעג זיא'ס סָאװ טָא

 דירפ ןגָארט ןגעקַא ןלָאז גרעב ,םימסרופמ םימכח ,םינייד ,םינבר יד וצ דובכל ,,

 .ןמָא ,עקוועײדָאלז ק"יקב רעטכיילגנעה ענעדליג יד וצ

 וצ קינָאה יו ןעוועג ןענייז סָאוװ ,דייר ערעייא ןעוועג לבקמ ןבָאה רימ יוװ ףכיּת,,

 יד ןעוועג שרודו רקוח ןוא עלַא טלמַאזעגפיונוצ ךיז רימ ןבָאה ,רעליימ ערעזדנּוא

 םענייא ןייז דשוח ןָאטעג ןעמ טָאה טסיזמוא זַא ,ןענופעג ןבָאה ןוא ,טַארוקַא ךַאז

 רעקיטּפַאהקלַאש ַא זיא רערעייא רעדיינש רעד זַא ,רעמ טשינ ;טיײל ערעזדנוא ןופ

 ייווצ ןשיווצ תוליכר ַא טדיפעגנָא ןוא לובלב ַא טכַארטעגסױא טָאה רע ,שטנעמ

 טעמתחעג ןעיײטש סָאװ ,רימ !ןענעסנק םיא לָאז עמ ,טרעוװ זיא דע .תוליהק

 ערעזדנוא טימ ןעזעג ןבָאה רימ זַא ,ןרעװש ןייג ןוא ןגָאז תודע ךייא ןענָאק ,ןטנוא

 טרעה !ןקלעמ ױזַא ןגיצ עשידִיי עלַא ךיז ןלָאז יַאוולה ,ךיז טקלעמ גיצ יד יו ,ןגיױא

 ךיז טלָאז ריא !תונומזּפ ןלייצרעד ךייא טעוו רע סָאװ ,רעדיינש םעד ,טשינ םיא

 יד ןרעוו טּפָאטשרַאפ ןזָאל ,טייל ענעברָאדרַאֿפ יד ןופ רעטרעוו יד וצ ןרעק טשינ

 ןדִיי עלַא וצ ןייז לָאז םולש ןוא ךייא וצ ןייז לָאז םולש !םירקש ןדייר סָאװ ,רעליימ

 .קיביײא ןוא קיבײא זיב ןוא טציא ןופ

 ןופ ביוטש םעניא ךיז ןרעגלַאוו סָאװ ,רעדירב ערעגניי ערעייא ןופ דייר יד ,

 :סיפ ערעייא

 0060 .ברהבו ברהה םואנו ..ל"ו בההב ברה םואנק

 ;עלדיווַָארַאמש .לאיתוקי .קגרָאג ךענעה םואנו

 לרעב ,קלַאשטַאק לשיפ ,לפָאטרַאק לסּפעש

 .י'עלעלעטעּפ ילא ,קָאשטערָאוו בייל ,ןֿפנָארב

 ןענייז ,ווירב ןקיזָאד םעד תוכאלמ-ילעב יד רַאֿפ טנעיילעגרעביא טָאה בר רעד זַא

 טכַאמ עמ !םיצקש רעקוװעיָאדָאזָאק !ַאהַא,, .ןדנוצעגנָא רעמ ךָאנ ןרָאװעג ייז

 רעזדנוא ןזייא ןוא רעש .ץרא-ךדד ןזייװַאב ייז ןעמ ףרַאדַאב !:קזוח זדנוא ןופ ךָאנ

 ךָאנ טקישעג ,הפיסא עיינ ַא טכַאמעג דלַאב טָאה ןעמ ןוא ..."!ךמע - קלָאֿפ

 ךיילג ןייג לָאז ןעמ ןוא גיצ ענייש יד ןעמענ לָאז עמ ,ןבילבעג זיא'ס ןוא ,ןֿפנָארב

 רעצנַאג רעד טימ רדח םעד טימ דמלמ םעד ןרעקרעביא עקוועיָאדָאזָאק ןייק

 !טָאטש

 קיטש ַא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה הרבח .ןָאטעג ןוא טגָאזעג - השועו רמוא
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 ,םיבצק ,סעלעווָאק ןוא סרעילָאטס ,סרעטסוש ,סרעדיינש :תוכאלמ:-ילעב קיצכעז

 טימ עטנּפָאװעגנָא ,סנייא ןיא סנייא ,ןעגני עטנוזעג ,ליח-ישנַא ,סרעקעה

 רעוו ,לסערּפ ןרעזייא ןַא טימ רעוו ןוא ,ןישרַא םענרעצליה ַא טימ רעװ - ןייזילּכ

 רעוו ןוא ,רעמַאה ַא טימ רעװ ןוא קַאה ַא טימ רע ,לוויטש ַא ןופ טיּפָאק ַא טימ

 ַא רעדָא ,ןזייאביד ַא ,עקלַאשטַאק ַא :טײקשיּתבה:לעב ןופ ױזַא טַאלג טימ

 עקוועיָאדָאזָאק ןיא ךיילג ןייג לָאז עמ ,ןבילבעג זיא'ס ןוא - ,רעסעמ-שטַאדָאלָאק

 ןייא !ןקיליטרַאפ ןוא ןרילדַאפ ,ןענעגרה - דימשהלו דבאל ,גורהל ,המחלמ ףיוא

 רעד - םיתשלּפ םע ישפנ תומת - :טגָאזעג הרבח ןבָאה - לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ

 !ןבָאה סָאד לָאז קע ןַא ןוא ןייז ַײז לָאז טיוט

 ריא - .קדצ:לעוּפ הרבח רעד ןופ רענייא ןָא ךיז טפור - !םיתובר ,טַאש -

 ּוװ - השה היַאו ,םורַא ןוא םורַא קיטרַאֿפ ,קעלַאֿפדיּפ ןפיוא טיירג ןיוש טײז

 ?גיצ יד זיא

 ?לוגלג רעד ןעמוקעגניהַא ץעגרע זיא ּוװ ,רָאנ-טעז ,ָאי --

 !ןרָאװעג ןענורטנַא --

 !ןפױלטנַא טנָאקעג רע טָאה ןיהּוװ ,ןבעלכ !לוגלג רעשירַאנ ןייק טשינ -

 ?טשינ ָאד וטסיײטשרַאֿפ סָאװ ,דמלמ וצ ,םײהַא אמּתסמ -

 !המהב ַא יו ,טסדער וד !ןרעװ רע טעװ עגושמ --

 ?ןפױלטנַא טנָאקעג רע טָאה ןעד ּוװ ;דרעפ ַא ןײלַא טסיב --

 - ונניא דליהו ,ןגרָאמ יירש ,טנייה יירש ?תונעט יד ןגיוט סָאװ ,רוציקב -

 ...גיצ ןייק ָאטשינ

 יי

 ןטימ ןעלגנַאר ךיז רעדיינש ןטפושיּכרַאפ םעד רעביא רימ ןזָאל דניצַא - תעכ

 רעבירַאןעייג רימ ןוא ,המחלמ וצ ןטיירג ךיז תוכאלמ-ילעב הרבח ןוא תוומה-ךאלמ

 .גיצ רעד וצ ,טסייה סָאד ,לוגלג םוצ

 טָאה ,לטעטש ןיא ןרָאװעג זיא סָאװ ,הלהב יד ןעזרעד טָאה רע זַא ,לוגלג רעד

 ןדנובעגוצ ןייז םיא טצונ סָאװ :רחסמ רעד םיא גױט סָאװ :ןעוועג בשיימ ךיז רע

 ןופ ןרגּפ ןוא קירוצ ןוא ןיה קינלזמ:םילש רעד טימ ךיז ןּפעלשמורַא ,רעדיינש םוצ

 ןלעוו סיפ יד ּוװ ,ןירַא טלעוו רעד ןיא ןפיול רעסעב רע טעוװ ,רעמַא ?רעגנוה

 ףיוא רָאג הטילּפ טכַאמעג טָאה ןַאמ-הרבח רעזדנוא ןוא !דנו-ענ ןייז טיניבַא !ןגָארט

 טינ ,ךיז רעטנוא דרע יד טליפעג טינ רָאג ,זייוורענעגושמ ןפָאלעג ,ןפוא רעדנַא ןַא

 ןַא טכַאמעגנָא ,רעבייוו ןוא ןדִיי רעביא ןעגנורּפשעג ,ץרא-ךרד ףיוא טקוקעג

 טימ ךעלשיט טרעקעגרעביא !תושפנ-תונּכס - קרַאמ ןיא ןברוח ַא ,קילגמוא

 ,ךעלרעּפמיײוװ טימ ןוא לשניוו טימ סרעטלומ ,ךעלצעלּפ ןוא ךעלטיורב

 - ןכָארבעג ןוא טצימשעג ,טרעדײלשעג ,גרַאווזָאלג ןוא פעט רעביא ןעגנודּפשעג

 רעוו,, :יירעשטיווק ַא ,הלהב ַא ןרָאװעג זיא רעבייוו יד ןשיווצ !ךַארערַאט ךַארט

 ...!רימ וצ גָאלק ַא ...!לוגלג ַא....!שינעפעשַאב ַא ...!גיצ ַא ...!לזמ-םילש ַא ...?זיא
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 לע א סא ,לל גר

 טייג סה טהה
 עג ר רפדנא ןפ ףױה
 {ףפליפ ראא 6 ,גייוורפנפגושמ
 יי רופט יט עי =



 !ןּפַאכ םיא ןעמ זָאל ...!םיא טּפַאכ ...!רע זיא ןָא ?רע זיא ּוװ ...!קילגמוא ןַא ,יוא

 רעביײװ ןוא סעלָאּפ עטעשטַאקרַאּפ טימ ןדִיי ערטסַאילַאכ עצנַאג ַא ןוא ..."!ןּפַאכ

 רענייא ןפיול טזָאלעג ךיז ןבָאה ,הליחמ ,ךעלדיילק עטקעטשעגרעטנוא טימ

 טסייה סָאװ טליפרעד טָאה ןַאמ-הרבח רעזדנוא :טסיזמוא רָאנ .ןרעדנַא ןרעביא

 .ןגָארט ןגיוא יד ּוװ ןפיול טזָאלעג ךיז רע טָאה ,טייהיירפ

 -ַאקײַאמ רעד ןוא ...?הזמיונל-אצויה רעד ןוא ...?:ךעבענ רעדיינש רעד ןוא

 !רעדניק ,טשינ ךימ טגניווצ .רעזעל רעד ןגערפ טעוו - ?השעמ רעד ןופ ןל-עמשמ

 רעייז השעמ יד ךיז טָאה ןביוהעגנָא .ףוס רעטוג ןייק טשינ ןעוועג זיא ףוס רעד

 ,ייו-וא ,סעטכישעג עכעליירפ בור סָאד יו ,ךיז יז טָאה טזָאלעגסיוא ןוא ,ךעליירפ

 זיא רע זַא ,עטכישעג רעד ןופ רבחמ םעד טנעק ריא תמחמ ןוא ...קירעיורט רעייז

 רעסעב ביל טָאה ןוא עקידעגָאלק טנייפ טָאה ןוא קינהרוחש-הרמ ןייק טשינ עבטב

 טנייפ טָאה רע זַא ,טסייוו ןוא םיא טנעק ריא תמחמ ןוא ,תוישעמ עקידנכַאל

 רעד ךִייא טימ ךיז טנגעזעג ןכל - ,ךַאז ןייז טינ זיא רסומ ןגָאז ןוא ילַארָאמ,

 ןשטנעמ טַאלג ןוא ,ןדיִי זַא ,ךייא טשטניוו ןוא ,קידנכַאל ,קוחׂש ךותמ רעסַאפרַאֿפ

 םירױטקָאד .טנוזעג זיא ןכַאל .ןענייוו רעדייא ןכַאל רעמ ןלָאז ,טלעוו רעד ףיוא

 ...ןכַאל ןסייה

 1900 רָאי ןיא ןבירשעג
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